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SSOOCCIIEEDDAADD  GGIIMMNNAASSTTIICCAA,,  7755  AAÑÑOOSS  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA  

PPoorr::  JJoosséé  LLuuiiss  VViiddaall  GGaarrccííaa..  EEllaabboorraaddoo  eenn  eell  7755  aanniivveerrssaarriioo  ddeell  CClluubb..  

LLAA  PPRRIIMMEERRAA  EETTAAPPAA  

11992277..  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEE  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEEPPOORRTTIIVVAA  OORRGGAANNIIZZAADDAA  EENN  

NNUUEESSTTRRAA  CCIIUUDDAADD..  

TTooddoo  eell  eessffuueerrzzoo  yy  nnuueessttrroo  eennttuussiiaassmmoo  ddee  eessttooss  7755  aaññooss,,  ssee  lloo  ooffrreecceemmooss  aa  

nnuueessttrraa  qquueerriiddaa  cciiuuddaadd  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,  ppuueebblloo  qquuee  ssiieennttee  eenn  lloo  mmááss  hhoonnddoo  ddee  

ssíí  llaa  ppuurreezzaa  ddeell  ddeeppoorrttee,,  yy  eenn  llaa  qquuee  ppoorr  ssuu  sseennssiibbiilliiddaadd  aarrrraaiiggóó  llaa  eessccuueellaa  ddee  DD..  

LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz..    

CCUUAADDRROO  DDEE  HHOONNOORR  

PPRREESSIIDDEENNTTEESS  

AAññooss  ddee  mmaannddaattoo  

11992277//2288    LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz  RRoozzaass  

11992288//2299    JJooaaqquuíínn  MMaaqquuiieeiirraa  FFeerrnnáánnddeezz  

11992299//3300    MMiigguueell  MMoorreennoo  

11993311      LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz  RRoozzaass  

11993322      LLeeoonnaarrddoo  MMaaqquuiieeiirraa  FFeerrnnáánnddeezz  

11993333      RRaaffaaeell  PPiiccóó  CCaaññeeqquuee  
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11993344      MMaannuueell  FFuueenntteess  

11993355//3366    RRaaffaaeell  PPiiccóó  

RReeoorrggaanniizzaacciióónn  eenn  eell  aaññoo  11995511  

11995511//6655    VVííccttoorr  CCeerrvveerraa--MMeerrccaaddiilllloo  BBaarrbbeeiittoo  

11996666      JJoosséé  LLuuiiss  VViiddaall  GGaarrccííaa  

11996677      AAnnttoonniioo  DDííaazz  LLeemmaa  

11996688//7766  JJoosséé  LLuuiiss  VViiddaall  GGaarrccííaa  

11997777//8833  FFrraanncciissccoo  JJ..  GGuuiilllláánn  MMoorreeiirraa  

11998844//9944          JJoosséé  LLuuiiss  VViiddaall  GGaarrccííaa  

11999955//22001177  RRaammóónn  TToouuzzaa  PPrriieettoo  

22001188//AAcctt..  MM..ªª  RRoossaarriioo  CCaassttrroo  CCaabbeezzaass  

SSeetteennttaa  yy  cciinnccoo  aaññooss  ddee  vviiddaa  eess  ppaarraa  cceelleebbrraarrlloo..  YY  rreeaallmmeennttee  lllleennaa  ddee  

aaddmmiirraacciióónn  qquuee  ddee  aaqquueell  aammbbiieennttee  sseeddeennttaarriioo  aannttiiddeeppoorrttiivvoo  ddee  hhaaccee  sseetteennttaa  yy  

cciinnccoo  aaññooss  ssuurrggiieerraann  eennttiiddaaddeess  ccoommoo  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ddee  PPoonntteevveeddrraa..  

EEllllaa  ffuuee  llaa  pprreeccuurrssoorraa  ddeell  aattlleettiissmmoo  eenn  GGaalliicciiaa,,  yy  ddee  llaass  pprriimmeerraass  qquuee  

ddeemmoossttrraarroonn  qquuee  ccoollooccaarrssee  ddeebbaajjoo  ddee  llaa  dduucchhaa  nnoo  ccoonnssttiittuuííaa  uunn  ttoorrmmeennttoo,,  ssiinnoo  

aallggoo  ccoonnssuussttaanncciiaall  aall  ddeeppoorrttee..  SSii  aallgguunnaa  ssoocciieeddaadd  ddeeppoorrttiivvaa  eexxiissttee  oo  hhaa  eexxiissttiiddoo  

eenn  GGaalliicciiaa  qquuee  mmeerreezzccaa  aallaabbaannzzaass  ppoorr  ssuu  llaabboorr,,  uunnaa  ddee  llaass  pprriimmeerraass  eess  

iinnddiissccuuttiibblleemmeennttee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ddee  PPoonntteevveeddrraa..  
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AAúúnn  ccuuaannddoo  ccoonnssttaann  rreeffeerreenncciiaass  ddee  ssuu  aaccttuuaacciióónn  ccoonn  aanntteerriioorriiddaadd  aa  llaa  ffeecchhaa  ddee  

ffuunnddaacciióónn,,  llaa  SS..  GG..  ddee  PPoonntteevveeddrraa  nnaacciióó  ooffiicciiaallmmeennttee  eell  ddííaa  22  ddee  sseeppttiieemmbbrree  ddee  

11992277..  SSuu  ggrraann  ttaarreeaa  ddeesspplleeggaaddaa  eenn  llaa  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ffííssiiccaa  yy  eell  

aattlleettiissmmoo,,  llaa  mmuullttiittuudd  ddee  ééxxiittooss  ccoosseecchhaaddooss,,  llaa  ssoolleerraa  yy  eell  pprreessttiiggiioo  aallccaannzzaaddooss,,  

hhaacceenn  ddee  llaa  SS..GG..PP..  uunnaa  eennttiiddaadd  íínnttiimmaammeennttee  lliiggaaddaa  aa  llaa  vviiddaa  ppoonntteevveeddrreessaa..  SSii  

eell  aattlleettiissmmoo  ggaalllleeggoo  hhaa  ccoosseecchhaaddoo  nnuummeerroossooss  ttrriiuunnffooss  yy  rrééccoorrddss  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ssuu  

hhiissttoorriiaa,,  llaa  SSGGPP  hhaa  ssiiddoo  yy  eess  pprriinncciippaall  pprroottaaggoonniissttaa  ddee  eessttaa  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddee  ééxxiittooss..  

PPoorr  eessoo  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee  ssuuss  ""BBooddaass  ddee  DDiiaammaannttee"",,  ccoonnmmeemmoorraaddaass  ccoonn  

ddiivveerrssooss  aaccttooss  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000022,,  sseerráá  mmoottiivvoo  ddee  aalleeggrrííaass,,  rreeccuueerrddooss  yy  

aaññoorraannzzaass  qquuee  mmeerreecciieerroonn  uunn  ssiinn  nnúúmmeerroo  ddee  ffeelliicciittaacciioonneess  ppaarraa  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  

ssuuss  ddiirreeccttiivvooss,,  eennttrreennaaddoorreess  yy  aattlleettaass  yy  uunn  oorrgguulllloo  ppaarraa  eell  pprreessttiiggiioo  ddeeppoorrttiivvoo  ddee  

llaa  cciiuuddaadd  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,  llaa  bbeellllaa  ccaappiittaall  ddee  llaass  RRííaass  BBaajjaass..  EEnn  eessttaa  eeffeemméérriiddee  

eess  ddee  jjuussttiicciiaa  rreeccoorrddaarr  eessppeecciiaallmmeennttee  aall  ggrraann  LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz  RRoozzaass  

((ffaalllleecciiddoo  eell  22//11//3377)),,  ffuunnddaaddoorr  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  yy  ssuu  pprriimmeerr  pprreessiiddeennttee,,  

ccoonnssiiddeerraaddoo  ccoommoo  eell  iinniicciiaaddoorr  yy  pprrooppuullssoorr  ddeell  aattlleettiissmmoo  eenn  GGaalliicciiaa..    

DDoonn  LLeeoonnaarrddoo,,  oo  eell  ccaappiittáánn  EEnnrrííqquueezz,,  ccoommoo  ccaarriiññoossaammeennttee  ssee  llee  ccoonnooccííaa,,  

oottoorrggóó  ssiieemmpprree  ffuunnddaammeennttaall  aatteenncciióónn  aa  llaass  ccllaasseess  ddee  ggiimmnnaassiiaa,,  qquuee  

ddiiaarriiaammeennttee,,  ccoommoo  pprrooffeessoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa,,  iimmppaarrttííaa  eenn  eell  ggiimmnnaassiioo  oo  aa  

ccaammppoo  aabbiieerrttoo..  DDee  eessttee  mmooddoo,,  ggiimmnnaassiiaa  yy  aattlleettiissmmoo,,  ccoommpplleemmeennttáánnddoossee,,  

ttoommaarroonn  rraaiiggaammbbrree  eenn  llaa  eennttiiddaadd,,  ssiieennddoo  llaa  SS..GG..  ddee  PPoonntteevveeddrraa  uunnaa  ddee  llaass  

pprriimmeerraass  eenn  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa,,  yy  eessttáá  ccoonnssiiddeerraaddaa  aaccttuuaallmmeennttee  

eenn  EEssppaaññaa  ccoommoo  llaa  sseegguunnddaa  eenn  aannttiiggüüeeddaadd,,  ddeessppuuééss  ddee  llaa  RReeaall  SSoocciieeddaadd  

GGiimmnnáássttiiccaa  ddee  MMaaddrriidd..    
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AACCTTAA  DDEE  FFUUNNDDAACCIIOONN  

  EEnn  PPoonntteevveeddrraa,,  aa  22  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  ddee  11..992277,,  rreeuunniiddooss  llooss  SSrreess..::    JJooaaqquuíínn  

GGoonnzzáálleezz,,  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz,,  JJooaaqquuíínn  MMaaqquuiieeiirraa,,  BBeenniiggnnoo  RReeyy,,  LLuuiiss  UUññaa,,  MMaannuueell  

PPéérreezz,,  JJoosséé  GGoorróóssttoollaa,,  AAgguussttíínn  FFeerrrreerroo,,  NNaarrcciissoo  RRaappoossoo,,  BBiibbiiaannoo  TTaaffaallll,,  LLuuiiss  

RRooccaaffoorrtt,,  RRiiccaarrddoo  PPrriieettoo,,  JJoosséé  GGaammaa,,  JJuuaann  TTrraappoottee,,  CCaarrllooss  LLiinnoo,,  MMaannuueell  CCaarrbbaalllloo,,  

JJaavviieerr  GGaassttaaññaadduuyy,,  RRaammóónn  BBaarrrreeiirroo,,  JJooaaqquuíínn  CCaarrppiinntteerroo,,  AArrttuurroo  RReeyy,,  JJuuaann  

RRooddiiññoo,,  MMaannuueell  RRooddiiññoo,,  LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz,,  FFrraanncciissccoo  DDoommíínngguueezz,,  EEllooyy  

MMaaqquuiieeiirraa,,  JJoosséé  BBeessaaddaa  yy  JJoosséé  MMaarrííaa  UUrreettaa,,  ssee  pprroocceeddee  aa  llaa  eelleecccciióónn  ddee  llaa  JJuunnttaa  

DDiirreeccttiivvaa,,  rreessuullttaannddoo  eelleeggiiddooss  ppoorr  uunnaanniimmiiddaadd  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

  PPrreessiiddeennttee..  --  DD..  LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz  RRoozzaass  

  SSeeccrreettaarriioo..  --  DD..  JJoosséé  GGoorróóssttoollaa  PPrraaddoo  

  TTeessoorreerroo..  --    DD..  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz  

  VVooccaall  11°°..  --    DD..  MMaannuueell  CCaarrbbaalllloo  

  VVooccaall  22°°..  --    DD..  JJuuaann  RRooddiiññoo  

  YY  eenn  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  lloo  qquuee  pprreevviieennee  eell  aarrttííccuulloo  pprriimmeerroo  ddee  llaa  vviiggeennttee  lleeyy  ddee  

AAssoocciiaacciioonneess,,  ssee  aaccoorrddóó  ppoonneerrlloo  eenn  ccoonnoocciimmiieennttoo  ddeell  EExxccmmoo..  SSrr..  GGoobbeerrnnaaddoorr  

CCiivviill..  

  YY  nnoo  hhaabbiieennddoo  mmaass  aassuunnttooss  ddee  qquuee  ttrraattaarr  ssee  lleevvaannttóó  llaa  sseessiióónn,,  ddee  qquuee  yyoo  

sseeccrreettaarriioo  cceerrttiiffiiccoo..  

  VVºº  BBºº              EEll  SSeeccrreettaarriioo..  

  EEll  PPrreessiiddeennttee  
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DDee  eessttee  mmooddoo  ssee  ddiioo  vviiddaa  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  yy  ccoommiieennzzaa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  qquuee  

hhaassttaa  eell  ddííaa  ddee  hhooyy  yy  aa  ggrraannddeess  rraassggooss  rreefflleejjaa  lloo  qquuee  hhaa  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ppaarraa  nnuueessttrraa  

qquueerriiddaa  PPoonntteevveeddrraa,,  llaa  SSoocciieeddaadd..  

LLAA  PPRRIIMMEERRAA  SSEEDDEE  SSOOCCIIAALL  

  LLaa  SSoocciieeddaadd  ssee  iinnssttaallaa  eenn  SSeettiieemmbbrree  ddee  11992277  eenn  llaa  ggaalleerrííaa  bbaajjaa  ddeell  

eeddiiffiicciioo  ccoonnoocciiddoo  ppoorr  ““GGiimmnnaassiioo””,,  yy  ssee  aabboonnaa  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  cciinnccuueennttaa  ppeesseettaass  

mmeennssuuaalleess  eenn  ccoonncceeppttoo  ddee  aallqquuiilleerr..  

CCOOMMIIEENNZZAANN  LLOOSS  VVIIAAJJEESS  

  EEnn  VViiggoo  ssee  cceelleebbrraa  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  AAttlleettiissmmoo,,  ppaarraa  eelllloo  llaa  

SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  aannttee  llaa  ppeettiicciióónn  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  GGaalllleeggaa  ddee  AAttlleettiissmmoo,,  

ccoonnttrriibbuuyyee  ccoonn  qquuiinnccee  ppeesseettaass,,  llaass  ccuuaalleess  ssee  rreeccoolleeccttaarráánn  eennttrree  llooss  ssoocciiooss..  EEssttaa  

ddoonnaacciióónn  sseerrvviirráá  ppaarraa  ppaalliiaarr  llooss  ggaassttooss  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  ddiicchhoo  eevveennttoo..    

EEll  pprriimmeerr  vviiaajjee  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ssee  hhaaccee  aa  VViiggoo,,  ccoonn  mmoottiivvoo  

ddee  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa,,  ssee  aaccuueerrddaa  aaccuuddiirr  eenn  óómmnniibbuuss  ddeell  SSrr..  DDoobbaarrrroo..  

EEll  mmeenncciioonnaaddoo  vviiaajjee  ccuueessttaa  oocchheennttaa  yy  cciinnccoo  ppeesseettaass,,  aabboonnaannddoo  ccaaddaa  aattlleettaa  llaa  

ccaannttiiddaadd  ddee  ttrreess  ppeesseettaass..  EEnn  ccaassoo  ddee  nnoo  rreeuunniirrssee  llaa  ccaannttiiddaadd  ccoommpplleettaa,,  llaa  

SSoocciieeddaadd  ssee  hhaarrííaa  ccaarrggoo  ddeell  rreessttoo..  

EEll  pprriimmeerr  eeqquuiippoo  

  PPaarraa  aaccuuddiirr  aall  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  AAttlleettiissmmoo  ssee  sseelleecccciioonnaann  aa  llooss  

ssiigguuiieenntteess  aattlleettaass::  

  JJaavviieerr  GGaassttaaññaadduuyy  OOzzoorreess..  110000  mmeettrrooss  lliissooss  

  JJoosséé  GGoorroossttoollaa  PPrraaddoo..  110000  mmeettrrooss  lliissooss  
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  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz  GGeennddrraa..111100  vvaallllaass..  TTrriippllee  SS..  

  JJuulliioo  MMoonntteerroo  MMoouurriiññoo..  LLoonnggiittuudd..  AAllttuurraa..  PPeessoo  

  MMaannuueell  VVáázzqquueezz  VVáázzqquueezz..  880000  yy  11..550000  mmeettrrooss..  

  JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  GGaarrccííaa..  JJaabbaalliinnaa..  PPeessoo..  DDiissccoo..  

  EEllooyy  MMaaqquuiieeiirraa  FFeerrnnáánnddeezz..  220000  mmeettrrooss..  PPeessoo..  

  AArrttuurroo  RReeyy  PPaabbóónn..  220000  yy  440000  mmeettrrooss..  

  MMaannuueell  PPéérreezz  VViiññaass..  440000  yy  880000  mmeettrrooss..  

  JJoosséé  BBrraaggaa  GGoonnzzáálleezz..  880000  yy  11..550000  mmeettrrooss..  

  BBeenniiggnnoo  RReeyy  PPaabbóónn..  880000  mmeettrrooss  

  MMaannuueell  RRooddiiññoo  EEssccuuddeerroo..  111100  vvaallllaass..  LLoonnggiittuudd..  

  BBiibbiiaannoo  FFeerrnnáánnddeezz  OOssoorriioo..110000  mmeettrrooss  

  AAgguussttíínn  MMaarríínn  BBaarrrraannccoo..  880000  yy  11..550000  mmeettrrooss..  

SSee  pprrooccllaammaarroonn  ccaammppeeoonneess  ddee  GGaalliicciiaa::  JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  yy  JJaavviieerr  

GGaassttaaññaadduuyy..  

EEll  PPrriimmeerr  CCrroossss  ccoouunnttrryy  eenn  PPoonntteevveeddrraa..  

  EEll  ccaammppoo  ddeell  EEiirriiññaa  eess  eell  eesscceennaarriioo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  pprruueebbaa  ddee  ccaammppoo  aa  

ttrraavvééss  qquuee  ssee  oorrggaanniizzaa  eenn  PPoonntteevveeddrraa..  EEll  pprriimmeerr  pprreemmiioo  ““CCooppaa  PPoonntteevveeddrraa””  ssee  
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lloo  aaddjjuuddiiccóó  eell  aattlleettaa  ddeell  CCeellttaa  ddee  VViiggoo,,  AAnnggeell  LLáázzaarroo..  EEll  CClluubb  CCoommeessaaññaa  vveenncciióó  

ppoorr  eeqquuiippooss..  EElllloo  ooccuurrrriióó  uunn  2222  ddee  eenneerroo  ddee  11992288..  

  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  aaccuuddee  eessttaa  mmiissmmaa  tteemmppoorraaddaa  aall  CCaammppeeoonnaattoo  

ddee  GGaalliicciiaa  ddee  CCrroossss  yy  eessttooss  ssoonn  llooss  aattlleettaass  sseelleecccciioonnaaddooss::  LLuuiiss  VVaarreellaa,,  PPaassttoorr  

TToorrrreess,,  MMaannuueell  PPeeóónn,,  MMaannuueell  VVáázzqquueezz,,  SSaalluussttiiaannoo  EEssttéévveezz  yy  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz..  

  EEll  mmeejjoorr  ppuueessttoo  oobbtteenniiddoo,,  ffuuee  eell  ooccttaavvoo  ddee  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz..  

LLaa  eessttrruuccttuurraa  eeccoonnóómmiiccaa  

  NNuummeerroossooss  eerraann  llooss  ggaassttooss  qquuee  ssee  pprroodduuccííaann,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  mmaatteerriiaall  

ddeeppoorrttiivvoo,,  ddeessppllaazzaammiieennttooss  yy  aallqquuiilleerr  ddee  llooccaalleess..  EElllloo  aall  iigguuaall  qquuee  hhooyy  eenn  ddííaa  

eerraann  llaass  ppaarrttiiddaass  ddee  mmaayyoorr  ccuuaannttííaa  ddeennttrroo  ddeell  pprreessuuppuueessttoo..    

  SSee  ssoolliicciittaabbaann  ssuubbvveenncciioonneess  ddeell  AAyyuunnttaammiieennttoo  yy  DDiippuuttaacciióónn,,  aa  vveecceess  

hhaabbííaa  qquuee  lluucchhaarr  aa  bbrraazzoo  ppaarrttiiddoo  ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  5500  oo  110000  ppeesseettaass..  PPeerroo  llaass  

aappoorrttaacciioonneess  mmaass  iimmppoorrttaanntteess  eenn  eell  cclluubb  llaass  hhaacciiaa  llooss  pprrooppiiooss  aattlleettaass,,  TTOODDOOSS  

EELLLLOOSS  EERRAANN  SSOOCCIIOOSS  DDEELL  CCLLUUBB..  AAmméénn  ddee  ssuu  ccuuoottaa  mmeennssuuaall  ssee  ppaaggaabbaann  

uunnaa  ppeeqquueeññaa  ppaarrttee  ddee  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  ((22  oo  33  ppeesseettaass  ccaaddaa  uunnoo)),,  eelllloo  ccoonn  

eell  rreeffuueerrzzoo  ddee  llaa  DDiirreeccttiivvaa  hhaaccííaa  qquuee  ssee  ppuuddiieessee  aaccuuddiirr  aa  llooss  ccaammppeeoonnaattooss  ddee  llaa  

ééppooccaa..  EEnn  ccuuaannttoo  ssee  ffuuee  ccoonnoocciieennddoo  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  ttooddaa  

GGaalliicciiaa,,  ttaammppooccoo  ffaallttaarroonn  iinnvviittaacciioonneess  aa  mmaanniiffeessttaacciioonneess  aattllééttiiccaass  oo  

ggiimmnnáássttiiccaass,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  ssee  ddaabbaa  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aayyuuddaa  pprreevviiaammeennttee  ppaaccttaaddaa..  

  EEll  cclluubb  lllleevvaabbaa  aa  rraajjaattaabbllaa  eell  tteemmaa  ddee  llooss  ssoocciiooss,,  ddaabbaa  oocchhoo  ddííaass  ddee  ppllaazzoo  

ppaarraa  eell  ppaaggoo  ddee  llooss  rreecciibbooss,,  aaqquueell  qquuee  nnoo  ccuummppllííaa  ssee  ddaabbaa  ddee  bbaajjaa  

aauuttoommááttiiccaammeennttee..  IInndduuddaabblleemmeennttee  eerraann  ttiieemmppooss  ddee  aammoorr  aall  ddeeppoorrttee,,  uunn  aammoorr  

ddeessiinntteerreessaaddoo..    
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II  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  SSOOCCIIAALL  DDEE  AATTLLEETTIISSMMOO  

  SSee  cceelleebbrraa  eenn  eell  EEssttaaddiioo  ddee  PPaassaarróónn  eell  ddííaa  2222  ddee  aabbrriill  ddee  11992288  

ccoommeennzzaannddoo  aa  llaass  1100  yy  mmeeddiiaa  ddee  llaa  mmaaññaannaa..  PPaarraa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  eell  ccaammppeeoonnaattoo  

llooss  aattlleettaass  ttuuvviieerroonn  qquuee  ppaassaarr  uunn  eexxaammeenn  pprreevviioo  yy  eelliimmiinnaattoorriioo,,  eelllloo  ddeebbiiddoo  aa  

ddaarrllee  mmaayyoorr  rreeaallccee  aall  eevveennttoo..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  ssee  ccoollooccaann  mmaarrccaass  mmíínniimmaass  

ppaarraa  ooppttaarr  aa  mmeeddaallllaa..  EEjjeemmpplloo::  110000  mmeettrrooss,,  1122..55..  SSaallttoo  ddee  LLoonnggiittuudd::  55..1100..  

CCOOMMIIEENNZZAANN  LLOOSS  EEXXIITTOOSS  

CCOOPPAA  SSAANNSSOONN  EENN  LLAA  CCOORRUUÑÑAA  

LLaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  sseelleecccciioonnaa  aa  ssuuss  sseeiiss  mmeejjoorreess  aattlleettaass  ppaarraa  llaa  ddiissppuuttaa  

ddee  llaa  aaffaammaaddaa  ““CCooppaa  SSaannssóónn””,,  pprruueebbaa  ddee  aallttoo  rreelliieevvee  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  aattlleettiissmmoo  

nnaacciioonnaall..  AAccuuddeenn  aa  llaa  cciiuuddaadd  hheerrccuulliinnaa::  JJaavviieerr  GGaassttaaññaadduuyy,,  AArrttuurroo  RReeyy,,  MMaannuueell  

PPeeóónn,,  JJuulliioo  MMoonntteerroo,,  JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  yy  JJuulliioo  SSeennrraa..  EEssttooss  ssoonn  llooss  aattlleettaass  qquuee  

ssee  aaddjjuuddiiccaann  llaa  pprriimmeerraa  ddee  llaass  vviiccttoorriiaass  iimmppoorrttaanntteess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa..  

  QQuuiinncceennaallmmeennttee  llaa  SSoocciieeddaadd  ppuubblliiccaa  eenn  eessttaa  ééppooccaa  llaa  rreevviissttaa  

““GGiimmnnáássttiiccaa””,,  ppaarraa  llaa  ddiivvuullggaacciióónn  ddee  llaa  eedduuccaacciióónn  ffííssiiccaa,,  llaa  ccuuaall  eess  ddiirriiggiiddaa  ppoorr  

DD..  LLeeoonnaarrddoo  EEnnrrííqquueezz..  

PPrriimmeerr  eennccuueennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  

  SSee  cceelleebbrraa  eenn  PPaassaarróónn  ccoonnttrraa  uunn  eeqquuiippoo  ddee  llaa  aarrmmaaddaa  iinngglleessaa  qquuee  ppoorr  

aaqquueellllooss  ttiieemmppooss  eessttaabbaa  ““aammaarrrraaddoo””  eenn  eell  ppuueerrttoo  ddee  VViillllaaggaarrccííaa..  

  LLaass  eexxhhiibbiicciioonneess  ggiimmnnáássttiiccaass  ssoonn  uunnaa  ddee  llaass  mmaayyoorreess  aacceeppttaacciioonneess  ddee  

llooss  ppuueebbllooss  ddee  GGaalliicciiaa..  AAll  eexxiissttiirr  uunn  ccaalleennddaarriioo  aattllééttiiccoo  mmuuyy  ccoorrttoo,,  llooss  aattlleettaass  

ddeeddiiccaann  ssuu  ttiieemmppoo  aall  ggiimmnnaassiioo..  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  aaccuuddee  aa::  OOrreennssee,,  

VViillllaaggaarrccííaa,,  TTuuyy,,  SSaannttiiaaggoo  eettcc..,,    
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CCoonnttiinnúúaann  llooss  ccaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa  

  JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  ccoommiieennzzaa  ssuu  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  ccaarrrreerraa,,  pprrooccllaammáánnddoossee  

ccaammppeeóónn  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  PPeessoo,,  jjaabbaalliinnaa  yy  DDiissccoo..  EEmmiilliioo  LLiinnoo  eenn  SSaallttoo  ddee  

LLoonnggiittuudd,,  aall  iigguuaall  qquuee  eell  eeqquuiippoo  ddee  rreelleevvooss  44  xx  440000  mmeettrrooss,,  ffoorrmmaaddoo  ppoorr::  LLiinnoo--

SSáánncchheezz--TTrraabbaazzoo  yy  AArrttuurroo  RReeyy..  

  YYaa  aaqquuíí  ssee  hhaabbllaa  ddee  pprroobblleemmaass  ccoonn  llaass  aayyuuddaass  yy  ssuubbvveenncciioonneess,,  eelllloo  ssee  

rreefflleejjaa  eenn  aaccttaa  ddee  3300  ddee  jjuunniioo  ddee  11993300..””  IInnnnuummeerraabblleess  iinnccoorrrreecccciioonneess  eenn  llaa  

FFeeddeerraacciióónn  GGaalllleeggaa  hhaacceenn  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  ddeejjee  ddee  ppeerrcciibbiirr  llaa  ssuubbvveenncciióónn  qquuee  

ttiieennee  oottoorrggaaddaa  ppoorr  mmeerreecciimmiieennttooss””..  

LLooss  pprriimmeerrooss  aarrtteeffaaccttooss  

  LLaass  ccaassaass  ““MMeelliillllaa””  yy  eell  ““SSppoorrtt””  eerraann  llaass  eessppeecciiaalliissttaass  eenn  mmaatteerriiaall  

ddeeppoorrttiivvoo..  LLaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ddeemmaannddaabbaa  ddiicchhoo  mmaatteerriiaall  yyaa  qquuee  ssuuss  aattlleettaass  nnoo  eerraann  

pprreecciissaammeennttee  ““ccoorrrreeddoorreess””,,  llooss  MMaarriiññoo,,  SSáánncchheezz......  nneecceessiittaabbaann,,  ppeessooss,,  ddiissccooss,,  

ppéérrttiiggaass,,  aallggoo  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  ttrraajjoo  ppaarraa  GGaalliicciiaa  ccoommoo  aallggoo  aauuttéénnttiiccaammeennttee  

iinnnnoovvaaddoorr..  CCoommoo  aannééccddoottaa  llaa  pprriimmeerraa  ppéérrttiiggaa  ““ooffiicciiaall””,,  yyaa  qquuee  aanntteess  ddee  eessaa  ssee  

ssaallttaabbaa  ccoonn  hhiieerrrrooss,,  ppaallooss  oo  ccoonn  lloo  qquuee  ssee  ppooddííaa..  PPuueess  bbiieenn,,  llaa  pprriimmeerraa  qquuee  ssee  

ccoommpprróó  ((ddee  ccaaññaa  ddee  bbaammbbúú))  aa  llaa  ttiieennddaa  ““ssppoorrtt””  eenn  VViiggoo,,  ccoossttóó  111122  ppeesseettaass,,  yy  

ccoonn  eellllaa  CCeellssoo  MMaarriiññoo  ssee  pprrooccllaammóó  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  DDeeccaattllóónn..    

SSee  iinnttrroodduucceenn  nnuueevvaass  sseecccciioonneess..  

  PPoonntteevveeddrraa  ppuueeddee  pprreessuummiirr  hhooyy  eenn  ddííaa  ddee  tteenneerr  mmuucchhoo  ddeeppoorrttee  yy  aa  

ggrraannddííssiimmoo  nniivveell..  EElllloo  eenn  ssuu  ggrraann  mmaayyoorrííaa  ssee  llee  ddeebbee  aa  uunnaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  

rreellaacciioonnaammooss  eenn  eessttaa  aannééccddoottaa,,  ppeerroo  qquuee  ssiirrvviióó  ppaarraa  qquuee  lluueeggoo  eeqquuiippooss  ccoommoo  

eell  TTEEUUCCRROO,,  CCIISSNNEE,,  NNAATTAACCIIOONN,,  BBAALLOONNCCEESSTTOO  EETTCC..,,  FFUUEERRAANN  CCOOGGIIEENNDDOO  

EELL  AAUUGGEE  QQUUEE  AAHHOORRAA  AALL  CCAABBOO  DDEE  MMUUCCHHOOSS  AAÑÑOOSS  TTIIEENNEE  EE  NN  NNUUEESSTTRRAA  

CCIIUUDDAADD..  
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  CCoommppaaggiinnaannddoo  ccoonn  eell  aattlleettiissmmoo  yy  llaa  ggiimmnnaassiiaa,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  

ccoommiieennzzaa  ssuu  aaccttiivviiddaadd  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llaa  nnaattaacciióónn  yy  eell  rreemmoo,,  eelllloo  iigguuaallmmeennttee  

ddeebbiiddoo  aa  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  aagguuaass  ppaarraa  eessttee  ddeeppoorrttee..  LLaass  zzoonnaass  ddeell  BBuurrggoo,,  llaass  

CCoorrbbaacceeiirraass  oo  PPllaacceerreess,,  ssoonn  lluuggaarreess  eennvviiddiiaaddooss  ppoorr  ttooddooss  ppaarraa  pprraaccttiiccaarr  llaa  

nnaattaacciióónn  yy  ddeeppoorrtteess  ddee  mmaarr..  LLuueeggoo  ssee  ccrreeaarrííaa  uunnaa  sseecccciióónn  ddee  BBaalloonncceessttoo  qquuee  

iigguuaallmmeennttee  aammpplliióó  llaa  ooffeerrttaa  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  aa  ttooddooss  llooss  jjóóvveenneess  ddee  

llaa  ééppooccaa..  

  LLooss  pprroommoottoorreess  ddee  eessttooss  ddeeppoorrtteess  eenn  PPoonntteevveeddrraa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  

sseecccciioonneess  eerraann  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddiirreeccttiivvooss::  

GGiimmnnaassiiaa..  --  DD..  LLuuiiss  MMaarrttíínneezz  

AAttlleettiissmmoo..  --  DD..  AArrttuurroo  RReeyy  

NNaattaacciióónn  yy  RReemmoo..  --  DD..  JJoosséé  RRooddrríígguueezz  RRuuiibbaall  

((ssuuss  ssuucceessoorreess  ssoonn  aaccttuuaallmmeennttee  pprroommoottoorreess  ddee  llaa  ppiisscciinnaa  OOllíímmppiiccaa))  

BBáássqquueett--BBaallll..  --  DD..  CCaarrllooss  RRooddrríígguueezz..  

HHaanndd--BBaallll..  --  DD..  JJoosséé  MMaarriiññoo..  

VVoolleeyy--BBaallll..  --  DD..  MMaannuueell  BBuujjáánn  

CCaammppeeoonnaattooss  nnaacciioonnaalleess..  

LLooss  aattlleettaass  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnaassttiiccaa  eenn  eell  aaññoo  11993300  ccoommiieennzzaann  ssuu  

aannddaadduurraa  ppoorr  ttooddaa  EEssppaaññaa..  LLooss  ccaammppeeoonnaattooss  nnaacciioonnaalleess  ssoonn  llaa  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  

ddaarrssee  aa  ccoonnoocceerr  eenn  eell  mmuunnddoo  ddeell  aattlleettiissmmoo..  LLooss  pprriimmeerrooss  aattlleettaass  ppoonntteevveeddrreesseess  

qquuee  aaccuuddeenn  aa  uunn  nnaacciioonnaall  ssoonn::  AArrttuurroo  RReeyy..  MMaannuueell  CCoouussoo,,  EErrnneessttoo  TTrraabbaazzoo,,  

JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  ((CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa))  yy  AAnnttoonniioo  SSáánncchheezz..  
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  CCoommiieennzzaann  llooss  ccoonnttaaccttooss  ccoonn  eell  aattlleettiissmmoo  ppoorrttuugguuééss,,  ssee  iinnvviittaa  aall  OOppoorrttoo  

aa  uunn  eennccuueennttrroo  eenn  PPaassaarróónn..  EElllloo  ttooddaavvííaa  ssee  vvuueellvvee  aa  rreeaalliizzaarr  eenn  nnuueessttrrooss  ddííaass..  

  TTooddooss  llooss  DDoommiinnggooss  ssee  rreeaalliizzaann  eenn  PPaassaarróónn  ddiivveerrssaass  aaccttuuaacciioonneess  eenn  

eessttaa  ééppooccaa,,  eexxhhiibbiicciioonneess  ddee  ggiimmnnaassiiaa  oo  aattlleettiissmmoo  ppaarraa  ttooddooss..  

  DDee  ttooddoo  eessttee  ttrraabbaajjoo  ssaalleenn  bbuueennooss  ggiimmnnaassttaass  yy  eelllloo  hhaaccee  qquuee  ssee  aaccuuddaa  aa  

llooss  ccaammppeeoonnaattooss  nnaacciioonnaalleess  ddee  ggiimmnnaassiiaa..  AAccuuddeenn  aa  MMaaddrriidd  aa  ffiinnaalleess  ddee  11993300  

llooss  ggiimmnnaassttaass--aattlleettaass::  CCeellssoo  MMaarriiññoo,,  MMaannuueell  LLeesstteeiirroo,,  CCeelleessttiinnoo  FFeerrnnáánnddeezz,,  

BBeenniiggnnoo  RReeyy  yy  JJoosséé  AAllvvaarreezz..  

EEll  ccoonnttrraattoo  ddee  PPaassaarróónn  

  SSiieennddoo  iinnddiissppeennssaabbllee  uunn  lluuggaarr  ppaarraa  ccoommppeettiirr  aa  uunn  nniivveell  iimmppoorrttaannttee,,  yy  llaass  

iinnssttaallaacciioonneess  ddee  EEll  PPrrooggrreessoo  ssee  vveeííaann  ccaaddaa  vveezz  mmááss  aaffeeccttaaddaass,,  eell  cclluubb  ttoommóó  llaa  

ddeecciissiióónn  ddee  aarrrreennddaarr  eell  eessttaaddiioo  ddee  PPaassaarróónn..  EEnn  ééll  ssee  cceelleebbrraarroonn  llooss  

CCaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa  ee  iinnnnuummeerraabblleess  ccoommppeettiicciioonneess  yy  eexxhhiibbiicciioonneess  

ggiimmnnáássttiiccaass..  EEll  cciittaaddoo  ccoonnttrraattoo  ddee  ddiieezz  aaññooss  ddee  dduurraacciióónn  ssee  rreeaalliizzóó  aa  ssuu  

pprrooppiieettaarriioo  SSrr..  AAnnddrraaddee..  LLuueeggoo  aanntteess  ddee  ccuummpplliirrlloo,,  aa  ffiinnaalleess  ddeell  3355  yy  ppoorr  nnoo  

ppooddeerr  aaffrroonnttaarr  llaa  ccuuoottaa,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  rreesscciinnddiióó  eell  cciittaaddoo  ccoonnttrraattoo..  

EEll  pprriimmeerr  pprrééssttaammoo  

  PPaarraa  ppooddeerr  aaccuuddiirr  aall  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  GGiimmnnaassiiaa,,  llaa  SSoocciieeddaadd  

ttiieennee  qquuee  ddeesseemmbboollssaarr  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  550000  ppeesseettaass..  EElllloo  vvaalliióó  llaa  ppeennaa  yyaa  qquuee  ssee  

oobbttuuvviieerroonn  eenn  MMaaddrriidd,,  LLaa  CCooppaa  ddee  llaa  RReeaall  SSoocciieeddaadd,,  yy  llaa  CCooppaa  PPoorrttaazzggoo,,  uunn  

ddiipplloommaa  yy  sseeiiss  mmeeddaallllaass  ddee  ppllaattaa  ffuuee  uunn  ééxxiittoo  mmuuyy  ccoommeennttaaddoo  eenn  ssuu  mmoommeennttoo..  

CCeellssoo  MMaarriiññoo  ddeebbuuttaa  eenn  eell  DDeeccaattllóónn..  

AAccuuddee  aa  BBaarrcceelloonnaa,,  CCeellssoo  MMaarriiññoo  ccoonn  mmoottiivvoo  ddeell  NNaacciioonnaall    ddee  DDeeccaattllóónn..  EEnn  

eessttee  ddeebbuutt  ssee  lleessiioonnaa  eenn  eell  ssaallttoo  ddee  aallttuurraa,,  ppeerroo  eelllloo  llee  ssiirrvvee  ddee  eexxppeerriieenncciiaa  ppaarraa  
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llaass  pprróóxxiimmaass  eeddiicciioonneess  eenn  ddóónnddee  sseerrííaa,,  CCaammppeeóónn  yy  rreeccoorrddmmaanndd  nnaacciioonnaall  ddee  llaa  

eessppeecciiaalliiddaadd..  

  DDuurraannttee  eessttooss  aaññooss  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  eerraa  eell  eeqquuiippoo  mmááss  ppootteennttee  

ddee  ttooddaa  llaa  CCoommuunniiddaadd,,  CCaammppeeóónn  ddee  GGaalliicciiaa  eenn  11992288--11993322--11993333..  IIgguuaallmmeennttee  

eerraa  mmuuyy  ccoonnoocciiddoo  aa  nniivveell  eessttaattaall  yyaa  qquuee  ccoonnttaabbaa  ccoonn  aattlleettaass  ccaammppeeoonneess  

nnaacciioonnaalleess..  

HHeerrmmoossaass  eesstteellaass  ddeejjaarroonn  eenn  nnuueessttrraass  ppiissttaass,,  eell  ddooccttoorr  CCeellssoo  MMaarriiññoo  

FFeerrrreeiirraa,,  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  jjaabbaalliinnaa  eenn  11993355,,  yy  ccaammppeeóónn  yy  rreeccoorrddmmaann  

nnaacciioonnaall  ddee  ddeeccaattllóónn  eenn  llooss  aaññooss  11993344  yy  11993355..  CCeellssoo  MMaarriiññoo  hhaa  ssiiddoo,,  aaddeemmááss  

ddee  uunn  mmaaggnnííffiiccoo  ggiimmnnaassttaa  uunn  ccoommpplleettííssiimmoo  aattlleettaa  qquuee  llooggrróó  llooss  ttííttuullooss  ddee  

ccaammppeeóónn  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  ppeessoo,,  ddiissccoo  yy  jjaabbaalliinnaa  eenn  11993322,,  11993355  yy  11994422,,  

rreessppeeccttiivvaammeennttee,,  yy  uunn  eesspplléénnddiiddoo  ccoollaabboorraaddoorr  eenn  llaass  ttaarreeaass  ddeeppoorrttiivvaass  ddee  llaa  SS..  

GGiimmnnáássttiiccaa..  JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz  ffuuee  oottrraass  ddee  llaass  eennoorrmmeess  ““ffiigguurraass””  qquuee  ddiioo  eell  

aattlleettiissmmoo  ppoonntteevveeddrrééss,,  CCaammppeeóónn  rreeggiioonnaall  eenn  ddiivveerrssaass  ooccaassiioonneess..  

LLooss  mmááss  ddeessttaaccaaddooss  ddee  llaa  ééppooccaa  

JJooaaqquuíínn  GGoonnzzáálleezz..  --  RRééccoorrdd  nnaacciioonnaall  ddee  PPeessoo  yy  DDiissccoo..  

CCeellssoo  MMaarriiññoo..  --  RRééccoorrdd  nnaacciioonnaall  ddee  DDeeccaattllóónn..  SSuu  mmaarrccaa  pprreevvaalleecciióó  

vveeiinnttee  aaññooss..  

AArrttuurroo  RReeyy..  --  PPrriimmeerr  ccaammppeeóónn  ppoonntteevveeddrrééss  ddee  110000  mmeettrrooss..  

AAnnttoonniioo  SSáánncchheezz..  --  CCaammppeeóónn  NNaacciioonnaall  ddee  110000  yy  220000  mmeettrrooss  

RRoobbeerrttoo  RRooddrríígguueezz..  --  CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  DDeeccaattllóónn  yy  uunn  ggrraann  

vvaalllliissttaa..  
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FFeerrnnaannddoo  UUzzaall..  --  DDuurraannttee  1144  aaññooss  ccoonnsseeccuuttiivvooss  ccaammppeeóónn  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  

PPeessoo  yy  DDiissccoo  

PPeerroo  ttooddoo  ttiieennee  ssuu  llaaddoo  oossccuurroo,,  aa  ffiinnaalleess  ddeell  3355  ttooddoo  ssee  vveeííaa  ddee  oottrroo  

ccoolloorr,,  lllleeggaabbaann  pprroobblleemmaass  ddee  ttooddoo  ttiippoo..  EEll  cclluubb  ssee  vviioo  eenn  uunnaa  ccoommpplleettaa  

bbaannccaarrrroottaa,,  eelllloo,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssuuss  ddeeppoorrttiissttaass  eessttaabbaann  ssiieennddoo  eennvviiaaddooss  aa  ffiillaass,,  

oo  bbiieenn  ssee  iibbaann  ddeell  ppaaííss..  TTooddoo  ssee  vveeííaa  vveenniirr..  EErraa  eell  pprriinncciippiioo  ddee  aallggoo  qquuee  nnaaddiiee  

qquueerrííaa,,  ppeerroo  llaa  hhiissttoorriiaa  nnoo  ppeerrddoonnaa  yy  aahhíí  qquueeddóó  eessccrriittaa  llaa  gguueerrrraa  cciivviill  yy  ffuueerroonn  

uunnooss  aaññooss  tteerrrriibblleess  ppaarraa  ttooddooss  yy  qquuee  NNUUNNCCAA  PPOODDRRÁÁNN  RREEGGRREESSAARR..  

PPuunnttoo  yy..……  aappaarrttee  

EEnn  11993355  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  eessttaabbaa  eenn  pplleennoo  aappooggeeoo..  LLaa  gguueerrrraa  ttrruunnccóó  rraaddiiccaallmmeennttee  

ssuu  llaabboorr,,  yy  lluueeggoo  aa  dduurraass  ppeennaass  ssee  rreehhíízzoo,,  ppuueess,,  aauunnqquuee  eenn  11994433  yy  11994444  aaccttuuóó  

eenn  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  GGaalllleeggooss,,  aaqquueelllloo  eerraa  uunn  ppeeqquueeññoo  rreedduuccttoo  ddee  ssuuss  

aanntteeppaassaaddooss..  NNoo  oobbssttaannttee,,  eenn  aaññooss  ppoosstteerriioorreess  hhuubboo  oottrrooss  ""ggiimmnnáássttiiccooss""  qquuee  

ccoonnqquuiissttaarroonn  ttííttuullooss  nnaacciioonnaalleess::  AAnnttoonniioo  SSáánncchheezz,,  ttrriippllee  vveenncceeddoorr  eenn  llooss  110000,,  

220000  yy  44xx110000  eenn  11994411;;  FFrraanncciissccoo  DDoommíínngguueezz  SSoobbrraall,,  ccaammppeeóónn  ddee  110000  mmeettrrooss  

eenn  11994433;;  JJuuaann  LLoorreennzzoo,,  ddee  44xx440000  eenn  11994411  yy  ddee  440000  eenn  11994422..  OOttrrooss  nnoommbbrreess  

ddiiggnniiffiiccaarroonn  ccoonn  ggrraann  rreelliieevvee  aall  eeqquuiippoo,,  ccoommoo  RRoobbeerrttoo  RRooddrríígguueezz  OOzzoorreess,,  qquuee  

mmuullttiipplliiccóó  ssuuss  ttííttuullooss  eenn  ttooddaass  llaass  ppiissttaass,,  uunn  ddeeccaattlloonniiaannoo  ccaammppeeóónn  nnaacciioonnaall;;  

FFeerrnnaannddoo  UUzzaall,,  eejjeemmpplloo  ddee  aammoorr  aa  uunnooss  ccoolloorreess,,  ccaammppeeóónn  ggaalllleeggoo  ddee  ppeessoo  eenn  

mmuullttiittuudd  ddee  ooccaassiioonneess..  MMaannuueell  MMéénnddeezz    qquuee  aaccuuddiióó  aa  llooss  JJuueeggooss  EEuurrooppeeooss  ddee  

llaa  JJuuvveennttuudd  cceelleebbrraaddooss  eenn  MMiilláánn,,  rreepprreesseennttaannddoo  aa  PPoonntteevveeddrraa..  

NNUUEEVVOOSS  RREETTOOSS,,  NNUUEEVVAASS  EESSPPEERRAANNZZAASS  AAÑÑOOSS  5500  

EEnn  11995511  rreessuurrggee  llaa  SSoocciieeddaadd  ggiimmnnáássttiiccaa  aa  iimmppuullssooss  ddee  uunn  ggrruuppoo  ddee  

aannttiigguuooss  ddiissccííppuullooss  ddeell  ffuunnddaaddoorr,,  eennccaabbeezzaaddooss  ppoorr  VVííccttoorr  CCeerrvveerraa--MMeerrccaaddiilllloo  

BBaarrbbeeiittoo,,  VViiccttoorriiaannoo  SSaannmmaarrttíínn  yy  EEnnrriiqquuee  AAllffoonnssíínn  CCoossttaass,,  yy  sseeccuunnddaaddooss  

mmaaggnnííffiiccaammeennttee  ppoorr  AArrttuurroo  RReeyy  PPaavvóónn  yy  eell  ddooccttoorr  CCeellssoo  MMaarriiññoo,,  lllleevvaannddoo  

aaddeellaannttee  llaa  rreeoorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ccoonn  ffrruuccttííffeerraa  llaabboorr,,  aallccaannzzaannddoo  

iinnmmeeddiiaattaammeennttee,,  ppuueessttooss  ddee  hhoonnoorr  eenn  eell  aattlleettiissmmoo  ggaalllleeggoo,,  yy  ccoosseecchhaannddoo  
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mmuullttiittuudd  ddee  ttííttuullooss  pprroovviinncciiaalleess  yy  rreeggiioonnaalleess,,  iinncclluussoo  eenn  llaass  ccaatteeggoorrííaass  ddee  

jjuuvveenniilleess..  

DDee  llooss  aaññooss  cciinnccuueennttaa,,  rreeccoorrddaammooss  aa  uunn  tteemmppeerraammeennttaall  vveelloocciissttaa  

llllaammaaddoo  JJeessúúss  HHeerrmmiiddaa  CCeebbrreeiirroo,,  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  llooss  110000  mmeettrrooss,,  qquuee  

ffuuee  rreeccoorrddmmaann  nnaacciioonnaall  ddee  8800  mmeettrrooss  eessccoollaarr,,  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  eell  II  eennccuueennttrroo  

eessccoollaarr  EEssppaaññaa--FFrraanncciiaa,,  ddiissppuuttaaddoo  eell  1122--44--5533  eenn  MMaaddrriidd..  AAll  ggrraann  JJoosséé  LLuuiiss  

TToorrrraaddoo,,  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  440000  mmeettrrooss  eenn  11995577,,  uunnoo  ddee  llooss  mmááss  

aabbnneeggaaddooss  pprrooppuullssoorreess  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa..  EEll  bbrraavvoo  ccoorrrreeddoorr  ddee  ffoonnddoo  JJoosséé  

CCaassttrroo  RRuuiibbaall,,  aattlleettaa,,  qquuee,,  ppoorr  ssuuss  ccoonnddiicciioonneess,,  ppuuddoo  hhaabbeerr  ssiiddoo  llaa  ““eessttrreellllaa””  

ppoonntteevveeddrreessaa,,  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  ttrreess  ooccaassiioonneess,,  rreepprreesseennttaannddoo  aa  EEssppaaññaa  eenn  eell  

CCrroossss  ddee  llaass  NNaacciioonneess  ddee  llooss  aaññooss  11995566,,  5588  yy  6600..  

CCoonnvveenniioo  ccoonn  llaa  EEssccuueellaa  NNaavvaall  

LLaa  EEssccuueellaa  NNaavvaall  MMiilliittaarr  rreessuullttaa  aallggoo  ttrraannsscceennddeennttee  ppaarraa  eell  rreessuurrggiirr  ddee  llaa  

GGiimmnnáássttiiccaa..  EEll  ppoorr  aaqquueell  eennttoonncceess  CCoommaannddaannttee  ddee  IInntteennddeenncciiaa,,  pprrooffeessoorr  yy  JJeeffee  

ddee  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  ddeell  mmeenncciioonnaaddoo  CCeennttrroo  MMiilliittaarr,,  DD..  RRaaffaaeell  BBeerreenngguueerr,,  

eennaammoorraaddoo  ddeell  aattlleettiissmmoo  ddaa  uunn  iimmppuullssoo  ttrreemmeennddoo  aa  nnuueessttrroo  ddeeppoorrttee  yy  ssee  vvuueellccaa  

eenn  ttooddoo  ttiippoo  ddee  aaccttuuaacciioonneess..  

  LLaass  ccoommppeettiicciioonneess  eenn  llaa  EEssccuueellaa  ssoonn  mmuuyy  vvaarriiaaddaass,,  ssee  ddaa  eell  hheecchhoo  ddee  

qquuee  ssee  cceelleebbrraann  ccoommppeettiicciioonneess  eenn  SSaallaa,,  aallggoo  qquuee  ddeebbeerrííaa  ddee  ssoonnrroojjaarr  hhooyy  eenn  

ddííaa  aa  llooss  ddiirriiggeenntteess  aauuttoonnóómmiiccooss..  EEnn  eell  ppaabbeellllóónn  ddee  ddeeppoorrtteess  ddee  llaa  EENNMM,,  ssee  

cceelleebbrraabbaann  ttooddoo  ttiippoo  ddee  pprruueebbaass  dduurraannttee  eell  dduurroo  iinnvviieerrnnoo,,  ssee  ppiinnttaabbaann  llaass  ccaalllleess  

ppaarraa  llaass  ccaarrrreerraass  yy  aallllíí  ddeennttrroo  ssee  ffoommeennttóó  uunn  aattlleettiissmmoo  qquuee  sseerrííaa  iinnvviiaabbllee  ssiinn  llaa  

vviissiióónn  llóóggiiccaa  ddee  uunn  hhoommbbrree  aammaannttee  ddeell  ddeeppoorrttee..  EErraa  lloo  mmááss  nnoorrmmaall  ppaarraa  GGaalliicciiaa,,  

ppooddeerr  ccoommppeettiirr  bbaajjoo  tteecchhoo  eenn  iinnvviieerrnnoo..  LLooss  eennccuueennttrrooss  eennttrree  llaa  SSoocciieeddaadd  

GGiimmnnáássttiiccaa  yy  llaa  EEssccuueellaa  NNaavvaall  ffuueerroonn  dduurraannttee  llooss  aaññooss  cciinnccuueennttaa  llaa  eessppoolleettaa  

ppaarraa  ddaarr  uunnaa  nnuueevvaa  vviiddaa  aall  aattlleettiissmmoo  eenn  nnuueessttrroo  eennttoorrnnoo..  

LLooss  eennccuueennttrrooss  ccoonn  llaa  EEssccuueellaa  NNaavvaall  eerraann  vveerrddaaddeerrooss  eennccuueennttrrooss  ddee  

MMAAXXIIMMOO  NNIIVVEELL,,  nnaarrrraammooss  cciieerrttooss  ddeettaalllleess  ppaarraa  eejjeemmpplloo  ddee  llooss  mmááss  jjóóvveenneess  yy  
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qquuee  vveeaann  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  sseerriieeddaadd  ddeell  aattlleettiissmmoo  ddee  aaqquueellllooss  ttiieemmppooss  eenn  llaa  

cciittaaddaa  EEssccuueellaa..  

NNoorrmmaattiivvaa  ddee  uunn  eennccuueennttrroo  

AArrttííccuulloo  11..--  LLooss  aattlleettaass  ssee  dduucchhaarráánn  eenn  eell  vveessttuuaarriioo  CC,,  ccoonn  aagguuaa  ccaalliieennttee..  

AArrttííccuulloo  22..--  HHaabbrráá  uunn  sseerrvviicciioo  mmééddiiccoo  ppeerrmmaanneennttee  dduurraannttee  ttooddaa  llaa  ccoommppeettiicciióónn,,  

ccoonn  uunn  mmééddiiccoo  yy  uunn  eennffeerrmmeerroo  ccoonn  bboottiiqquuíínn..  

AArrttííccuulloo  33..--  SSee  iinnssttaallaarráánn  ddooss  aallttaavvoocceess  ppaarraa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  pprruueebbaass  yy  

rreessuullttaaddooss..  

AArrttííccuulloo  44..--  SSee  iinnssttaallaarráá  uunnaa  mmeessaa  ccoonn  ddooss  mmááqquuiinnaass  ddee  eessccrriibbiirr  ppaarraa  llaa  bbuueennaa  

mmaarrcchhaa  ddee  llaass  iinnssccrriippcciioonneess  yy  rreessuullttaaddooss  ooffiicciiaalleess..  

AArrttííccuulloo  55..  EEll  ffoottóóggrraaffoo  ““OOccaaññaa””  sseerráá  eell  eennccaarrggaaddoo  ddee  pprreennssaa  yy  aaccttuuaarráá  ssiieemmpprree  

ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  jjuueezz  áárrbbiittrroo  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióónn..  

AArrttííccuulloo  66..--  SSee  ccoollooccaarráánn  115500  ssiillllaass  ppaarraa  eell  ppúúbblliiccoo  qquuee  aaccuuddaa  aa  pprreesseenncciiaarr  llaa  

ccoommppeettiicciióónn..  AAssíí  ccoommoo  uunn  ppaallccoo  ppaarraa  llaass  aauuttoorriiddaaddeess  qquuee  llaa  pprreessiiddaann..  

  EEssttoo  eess  uunnaa  ppeeqquueeññaa  aannééccddoottaa  ddee  ccóómmoo  ssee  eemmppeezzaabbaa  aa  ttoommaarr  eell  

aattlleettiissmmoo,,  eelllloo  ggrraacciiaass  aa  ppeerrssoonnaass  ccoommoo,,  BBeerreenngguueerr,,  MMeerrccaaddiilllloo,,  AAllffoonnssíínn,,  

SSaannmmaarrttíínn  oo  MMéénnddeezz,,  qquuee  ffuueerroonn  llooss  vveerrddaaddeerrooss  ppaallaaddiinneess  ddeell  rreessuurrggiimmiieennttoo  

ddeell  aattlleettiissmmoo  eenn  PPoonntteevveeddrraa  yy  MMaarríínn..  

LLooss  ggrraannddeess  aattlleettaass  ddee  llooss  5500  

CCaassttrroo  RRuuiibbaall..  --  ““EEll  oobbrreerroo  aattlleettaa””  
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CCaassttrroo  ffuuee  aallggoo  mmaass,,  ppaarraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  ddeeppoorrttee  ppoonntteevveeddrrééss..  QQuuiizzáá  mmee  

aattrreevveerrííaa  aa  ddeecciirr  qquuee  nnoo  eell  ddee  mmaayyoorr  nniivveell,,  ppeerroo  ssii  eell  qquuee  mmááss  ttrriiuunnffooss  aaccaappaarróó  

ppaarraa  PPoonntteevveeddrraa..  YY  ssiinn  nniinnggúúnn  ggeenneerroo  ddee  dduuddaass  eell  ddee  mmaayyoorr  ccaalliiddaadd  aattllééttiiccaa..  

              TTuuvvoo  llooss  rrééccoorrddss  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  55..000000,,  1100..000000,,  33..000000  oobbssttááccuullooss  yy  

mmaarraattóónn..  HHaabbllaarr  ddee  CCaassttrroo  eess  aallggoo  qquuee  nnooss  ccuueessttaa  aa  llooss  aammaanntteess  ddeell  aattlleettiissmmoo..  

UUnn  aattlleettaa  qquuee  aaccuuddiióó  aa  llaass  cciittaass  mmááss  iimmppoorrttaanntteess  ddeell  mmuunnddoo,,  qquuee  ssee  ccooddeeóó  ccoonn  

aattlleettaass  ddee  llaa  ttaallllaa  ddee  AAllaaiinn  MMiimmoouunn,,  oo  eell  ggrraann  mmiittoo  GGaassttoonn  RRooeellaannttss..  TTrreess  

pprreesseenncciiaass  eenn  mmuunnddiiaalleess  aavvaallaann  ssuu  ppaallmmaarrééss  IInntteerrnnaacciioonnaall..  CCaassttrroo  nnuunnccaa  

ppooddrrííaa  ggaannaarrlleess,,  eelllloo  eerraa  iinnvviiaabbllee,,  lloo  qquuee  eerraa  iinnccrreeííbbllee  eerraa  eell  ppooddeerr  ccoommppeettiirr  ccoonn  

eellllooss..  

NNuummeerroossooss  ttííttuullooss  rreeggiioonnaalleess,,  ppaarrttiicciippóó  eenn  ttooddaass  llaass  pprruueebbaass  ddee  aallttoo  

nniivveell::  LLaassaarrttee,,  AAmmoorreebbiieettaa......  hhooyy,,  CCaassttrroo  RRuuiibbaall  sseerrííaa  uunn  aattlleettaa  qquuee  ssee  ssaallddrrííaa,,  

vviivviirrííaa  ccoommoo  eell  ddeeccííaa  ““ccoommoo  uunn  rreeyy””  ccoonn  lloo  qquuee  ssee  ggaannaa  hhooyy  eenn  ddííaa..  PPeerroo  nnoo  

qquuiissiieerraa  eennuummeerraarr  llaass  ppeennuurriiaass  ddee  nnuueessttrroo  CCaassttrroo  yy  qquuee  ffuueerroonn  tteerrrriibblleess..  

HHaabbllaarreemmooss  ddee  ssuu  ttrraayyeeccttoorriiaa  ddeeppoorrttiivvaa  qquuee  rreeppeettiimmooss,,  sseerrííaa  ddiiffíícciill  ddee  iigguuaallaarr  

eenn  nnuueessttrroo  ddeeppoorrttee  llooccaall  eenn  ttooddaa  ssuu  hhiissttoorriiaa..  

¿¿QQuuéé  hhaarrííaa  eell  ““rruulloo””,,  ccoonn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  qquuee  ttiieennee  aahhoorraa  llooss  aattlleettaass??  

SSuuss  mmaarrccaass  iimmpprreessiioonnaann  yy  ttooddoo  eerraa  aa  bbaassee  ddee  tteessóónn,,  vvoolluunnttaadd..  EEll  ssaaccrriiffiicciioo  qquuee  

ppaassóó  eessttee  ddeeppoorrttiissttaa  eenn  llooss  aaññooss  cciinnccuueennttaa  yy  qquuee  mmee  hhaann  nnaarrrraaddoo  ssuuss  

ccoommppaaññeerrooss  hhaa  ssiiddoo  rreeaallmmeennttee  eessccaallooffrriiaannttee..  SSuuss  ccoonnddiicciioonneess  nnaattuurraalleess  llee  

hhaaccííaann  ccoorrrreerr  ssiinn  eessffuueerrzzoo;;  ppaarraa  ééll  ccoorrrreerr  aa  33..1100  eell  kkiillóómmeettrroo  eerraa  uunn  ““ppaasseeoo  

mmiilliittaarr””,,  ccoommoo  ccoommeennttaabbaa..  QQuueerriiddooss  lleeccttoorreess,,  eessttaammooss  hhaabbllaammooss  ddee  aallgguuiieenn  

ssuuppeerrddoottaaddoo  ppaarraa  eell  aattlleettiissmmoo..  CCoonn  ccuuiiddaaddooss  nnoorrmmaalleess  uunnaa  ffiigguurraa  mmuunnddiiaall  ppaarraa  

eell  rreessttoo  ddee  llooss  ttiieemmppooss..    

SSoolloo  uunn  ddaattoo  mmááss  ppaarraa  llooss  mmááss  jjóóvveenneess  yy  ppuueeddeenn  qquueeddaarr  ddee  ppiieeddrraa::  

CCaassttrroo  RRuuiibbaall,,  aall  ffiinnaall  ddee  ssuu  ccaarrrreerraa  qquuiissoo  pprroobbaarr  eenn  llaa  mmaarraattóónn,,  ccoorrrriióó  eell  

nnaacciioonnaall  eenn  ZZaarraaggoozzaa  yy  ccoonn  uunnaa  pprreeppaarraacciióónn  ccoommoo  eell  ssóólloo  ssaabbrráá  ((llooss  ccoonnoocciiddooss  

yy  aalllleeggaaddooss  ccoonnssuullttaaddooss  nnoo  ssee  eexxpplliiccaann  ccoommoo  ppooddííaa  ccoonnsseegguuiirr  eessaass  mmaarrccaass))  
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ppuueess  bbiieenn,,  ssuuss  22  hhoorraass  2255  mmiinnuuttooss  yy  ttrreeiinnttaa  yy  oocchhoo  sseegguunnddooss  ddee  hhaaccee  cciinnccuueennttaa  

aaññooss..  ¿¿AA  qquuéé  eeqquuiivvaallddrrííaann  hhooyy??    

CCaassttrroo  ppaarraa  ssiieemmpprree,,  aaddiióóss  aall  mmaass  qquueerriiddoo  ppoorr  ttooddooss..  ¿¿QQuuee  hhaayyaa  ssiiddoo  oo  

nnoo  eell  mmeejjoorr  ddeeppoorrttiissttaa  ppoonntteevveeddrrééss??  NNoo  lloo  sséé,,  ppeerroo  CCaassttrroo  ssee  mmeerreeccee  aallggoo  mmááss,,  

ddeejjóó  eenn  ssuuss  úúllttiimmooss  ddííaass  lloo  qquuee  mmeejjoorr  ssaabbííaa  hhaacceerr,,  ddaarrlloo  ttooddoo  ppoorr  llooss  ddeemmááss  aa  

ccaammbbiioo  ddee  ccaassii  nnaaddaa..  EEssttee  ttrraabbaajjoo  ddee  aayyuuddaarr  aa  llooss  ddeemmááss  lloo  ddeesseennvvoollvvííaa  eenn  eell  

MMuunniicciippaall,,  yy  mmee  pprreegguunnttoo::  ¿¿ppoorr  qquuéé  nnoo  ppooddrrííaa  lllleevvaarr  ssuu  nnoommbbrree  eessttaa  

iinnssttaallaacciióónn??  

  LLaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ccoonnttiinnúúaa  ssuu  lluucchhaa  ppoorr  ccoonnsseegguuiirr  ccoollooccaarrssee  ddee  nnuueevvoo  eenn  llaa  

cciimmaa  ddeell  aattlleettiissmmoo  ggaalllleeggoo..  DD,,  VVííccttoorr  CCeerrvveerraa  eennccaabbeezzaa  jjuunnttoo  aa  AAllffoonnssíínn  eessaa  

lluucchhaa  qquuee  ppooccoo  aa  ppooccoo  vvaa  aaddqquuiirriieennddoo  ssuuss  ffrruuttooss  ccoonn  llaa  lllleeggaaddaa  ddee  jjóóvveenneess  

vvaalloorreess  aa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeell  cclluubb..  IIgguuaallmmeennttee,,  eell  aappooyyoo  ddee  DD..  VViiccttoorriiaannoo  

SSaannmmaarrttíínn,,  ddeelleeggaaddoo  llooccaall  ddee  aattlleettiissmmoo  ssee  hhaaccee  iimmpprreesscciinnddiibbllee..  

BBiiooggrraaffííaa  ddee  DD..  CCeellssoo  MMaarriiññoo  

((SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ddee  PPoonntteevveeddrraa))  

--  CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  DDeeccaatthhlloonn  eenn  11993344  yy  3355  ccoonn  rreeccoorrdd  eessppaaññooll  eenn  eell  3344..  

--  CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  jjaabbaalliinnaa  eenn  11993355..  

--  EEnnttrreennaaddoorr  ddee  FFúúttbbooll  ddeell  DDeeppoorrttiivvoo  ddee  llaa  CCoorruuññaa  eenn  11994422..  

--  UUnnoo  ddee  llooss  mmááss  ggrraannddeess  aattlleettaass  ggaalllleeggooss  ddee  ssiieemmpprree,,  DDooccttoorr  eenn  mmeeddiicciinnaa..  

--  PPrrooffeessoorr  ddee  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  ddee  llaa  EEssccuueellaa  NNaavvaall  MMiilliittaarr..  

--  FFaalllleecciiddoo  eenn  PPoonntteevveeddrraa  eenn  11999922..    
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EEll  BBoorrrróónn  yy  eell  nnuueevvoo  ggiimmnnaassiioo  ddee  llaa  OOlliivvaa,,  ddooss  ooppcciioonneess  qquuee  ddaann  nnuueevvaa  

vviiddaa..  

LLaass  iinnqquuiieettuuddeess  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  ppoorr  ccaarreecceerr  ddee  iinnssttaallaacciioonneess  aattllééttiiccaass,,  

ssee  rreefflleejjaann  eenn  uunn  aarrttííccuulloo  ppuubblliiccaaddoo  eenn  llaa  pprreennssaa  llooccaall  ((““LLiittoorraall””)),,  ddee  ddiicciieemmbbrree  

ddee  11995544::  ““LLooss  aattlleettaass  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  hhaann  ccooggiiddoo  eell  ppiiccoo  yy  llaa  ppaallaa””..  ““UUnnaass  

ppiissttaass,,  ppoorr  ffaavvoorr......””..    

EEnn  ffrreennttee  aa  llaa  aaccttuuaall  aanneejjaa  ssee  eemmppeezzóó  aa  ttrraabbaajjaarr  dduurroo,,  aattlleettaass  yy  

eennttrreennaaddoorreess  ssee  eemmppeeññaarroonn  eenn  ccoonnssttrruuiirr  uunn  lluuggaarr  ppaarraa  eennttrreennaarr,,  aa  dduurraass  ppeennaass  

lloo  ccoonnssiigguuiieerroonn..  HHaabbííaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aaccttuuaarr  yy  ccoommpplleettaarr  llaa  pprreeppaarraacciióónn  qquuee  

ddiiaarriiaammeennttee  ssee  iimmppaarrttííaa  eenn  eell  ggiimmnnaassiioo  qquuee  ssiittoo  eenn  uunn  lluuggaarr  iiddóónneeoo  ((LLaa  OOlliivvaa))  

hhiizzoo  qquuee  llaa  pprreeppaarraacciióónn  ddee  llooss  aattlleettaass  PPoonntteevveeddrreesseess  ttuuvviieessee  uunnaa  mmaayyoorr  

ccaalliiddaadd..  QQuuéé  ppeennaa  ccuuaannddoo  hhaaccee  ppooccoo  vviissiittaammooss  eell  aannttiigguuoo  ggiimmnnaassiioo,,  mmiilleess  ddee  

rreeccuueerrddooss  vviieennddoo  aaqquueellllaass  ccuueerrddaass  ccoollggaarr  ddeell  tteecchhoo,,  llooss  vveessttuuaarriiooss  eenn  eell  jjaarrddíínn  

ddee  llaa  eennttrraaddaa......  DDeejjeemmooss  llaa  mmeellaannccoollííaa  yy  eennttrreemmooss  eenn  llaa  aaccttiivviiddaadd  yy  qquuee  eess  mmuuyy  

vvaarriiaaddaa......  UUnnaa  sseerriiee  ddee  ccoommppeettiicciioonneess  eenn  llaass  ccuuiiddaaddaass  ppiissttaass  mmiilliittaarreess,,  qquuee  ssee  

jjuuzzggaarroonn  mmuuyy  pprroovveecchhoossaass..  

EEll  1199  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  11995566,,  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eenn  eell  hhiissttoorriiaall  ddee  llaa  

GGiimmnnáássttiiccaa,,  ssee  llooggrraa,,  eenn  LLaa  CCoorruuññaa,,  eell  ccaammppeeoonnaattoo  ggaalllleeggoo  aabbssoolluuttoo  ddee  ccaammppoo  

aa  ttrraavvééss;;  ccoonnttiinnúúaann  eenn  eessttee  aaññoo  llooss  iinntteerrccaammbbiiooss  ccoonn  llooss  aalluummnnooss  ddee  llaa  EEssccuueellaa  

NNaavvaall  ddee  MMaarríínn..  TTaammbbiiéénn  eenn  11995566,,  aassiissttiimmooss  aa  llaa  iinnaauugguurraacciióónn  eenn  llaass  ppiissttaass  ddee  

aattlleettiissmmoo  ddeell  EEssttaaddiioo  MMuunniicciippaall  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  eenn  MMaarríínn  ((PPoonntteevveeddrraa)),,  

ddiissppuuttáánnddoossee  ccoonn  ttaall  mmoottiivvoo  llooss  XXXXVVIIIIII  CCaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa  eenn  ppiissttaa,,  eenn  

ccuuyyaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ccoollaabboorróó  mmuuyy  ddiirreeccttaammeennttee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa..  CCiinnccoo  mmiill  

ppeerrssoonnaass  pprreesseenncciiaarroonn  eenn  MMaarríínn  eessttooss  CCaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa,,  uunnaa  cciiffrraa  ddee  

mmeeeettiinngg  aattllééttiiccoo  ddee  hhooyy  eenn  ddííaa..  

  LLooss  aattlleettaass  mmááss  ddeessttaaccaaddooss  ddeell  mmeenncciioonnaaddoo  CCaammppeeoonnaattoo  GGaalllleeggoo  

ffuueerroonn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  llooss  ssiigguuiieenntteess::  

SSáánncchheezz,,  vveenncceeddoorr  eenn  MMaarrttiilllloo  ccoonn  3388..2200..  
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GGiill  CCoottaa..  VVeenncceeddoorr  eenn  110000  mmeettrrooss  ccoonn  1111..66  

RReeggiinnoo  IIgglleessiiaass,,  sseegguunnddoo  eenn  440000  mmeettrrooss  ccoonn  5544..33  

JJoosséé  LL..  MMaarrttíínn  MMaaeessttrroo..  SSeegguunnddoo  eenn  PPéérrttiiggaa  ccoonn  33..1122..    

BBeenniiggnnoo  RReeyy  ccoonn  33,,1122..  RRééccoorrdd  jjuuvveenniill  ddee  GGaalliicciiaa..  

JJoosséé  CCaassttrroo..  --  sseegguunnddoo  eenn  1100..000000  mmeettrrooss,,  ccoonn  3311..4466..  

GGRRAANN  FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  GGIIMMNNAASSIIAA    

JJOOAAQQUUIINN  BBLLUUMMEE  

  CCoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaass  ffiieessttaass  ddee  llaa  PPeerreeggrriinnaa,,  eell  ddííaa  1133  ddee  aaggoossttoo  ddee  11995588  

ssee  cceelleebbrraa  eenn  llaa  PPllaazzaa  ddee  TToorrooss,,  uunn  ffeessttiivvaall  ddee  GGiimmnnaassiiaa  ddeeppoorrttiivvaa  aall  qquuee  aaccuuddee  

eell  IInntteerrnnaacciioonnaall  JJOOAAQQUUIINN  BBLLUUMMEE,,  jjuunnttoo  aa  ééll  llooss  ppoonntteevveeddrreesseess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  

GGiimmnnaassttiiccaa,,  FFeelliippee  LLaarriiññoo,,  CCaarrllooss  CCoonnss,,  RRaammóónn  CCaassttiilllloo,,  AAnnsseellmmoo  GGaaggoo......  

  

  EEll  ccaammppeeóónn  ddee  EEuurrooppaa  yy  ssuubbccaammppeeóónn  mmuunnddiiaall  lllleevvaa  uunnaa  mmuullttiittuudd  ddee  

aaffiicciioonnaaddooss  aall  ccoossoo  ddee  SSaann  RRooqquuee,,  aallggoo  qquuee  ttooddaavvííaa  ppeerrdduurraa  eenn  llaa  mmeennttee  ddee  

mmuucchhooss  PPoonntteevveeddrreesseess..  

UUnnaa  nnuueevvaa  eessttrreellllaa..  --  

UUnn  jjoovveenn  ccoommiieennzzaa  aa  ddeessppuunnttaarr  ddeessddee  llaass  ccaatteeggoorrííaass  eessccoollaarreess,,  JJeessúúss  

HHeerrmmiiddaa,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  mmeejjoorr  aattlleettaa  eessppaaññooll  eessccoollaarr  eenn  ppooccooss  aaññooss..  SSuuss  

mmaarrccaass  eenn  8800  yy  115500  mmeettrrooss  hhaacceenn  pprreessaaggiiaarr  qquuee  eessttaammooss  aannttee  uunnoo  ddee  llooss  

mmeejjoorreess  vveelloocciissttaass  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa..  AAssíí  ffuuee,,  CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ddee  ddiivveerrssaass  

ccaatteeggoorrííaass,,  ggaalllleeggoo  eenn  iinnffiinniiddaadd  ddee  ooccaassiioonneess..    
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SSiieemmpprree  eennttoorrnnoo  aa  llooss  1111  sseegguunnddooss  eenn  llooss  110000  mmeettrrooss,,  hhaassttaa  qquuee  uunn  ddííaa  

eenn  eell  EEssttaaddiioo  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  llooss  ccrroonnooss  ssee  ppaarraarroonn  eenn  1100..44  yy  1100..55,,  aaqquueellllaa  

mmaarrccaa  ggrraannddiioossaa  nnoo  ssee  ppuuddoo  hhoommoollooggaarr  ppoorr  mmoottiivvooss  ttééccnniiccooss  ppeerroo  llaass  ggeessttaass  

ddeell  aattlleettaa  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  qquueeddaarroonn  eenn  llaa  bbeellllaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  CClluubb..  

JJeessúúss  HHeerrmmiiddaa  ccoonnttiinnúúaa  hhooyy  eenn  ddííaa  ccoonn  ssuu  ddeeddiiccaacciióónn  aall  ddeeppoorrttee,,  rreeccoorrddaarr  qquuee  

ffuuee  eell  pprriimmeerr  SSeeccrreettaarriioo  ddee  EEssttaaddoo  ppaarraa  eell  DDeeppoorrttee  eenn  llaa  nnuueevvaa  ddeemmooccrraacciiaa..  

  LLaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ccoommiieennzzaa  aa  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  ssuuss  mmoonniittoorreess  eenn  llaass  ccaatteeggoorrííaass  

ccaaddeettee  yy  jjuuvveenniill,,  ddee  aahhíí  ccoommiieennzzaann  aa  ssuurrggiirr  nnuueevvooss  aattlleettaass,,  ccoommoo  llooss  JJoosséé  LLuuiiss  

VViiddaall  ((lluueeggoo  pprreessiiddeennttee  ttaannttooss  aaññooss)),,  TToorrrraaddoo  aall  qquuee  ddeeddiiccaarreemmooss  mmaass  aaddeellaannttee  

nnuueessttrroo  ttiieemmppoo,,  JJoosséé  SSiieeiirroo,,  llooss  hheerrmmaannooss  LLóóppeezz  BBaassaalloo,,  FFeelliippee  LLaarriiññoo,,  JJoosséé  

LLoouuzzaaoo,,  DDaavviidd  PPéérreezz,,  MMaannuueell  LLooiiss,,  JJoosséé  LLoommbbooss,,  EEnnrriiqquuee  AAllffoonnssíínn,,  VViicceennttee  

CCaassttrroo......  yy  ttaannttooss  yy  ttaannttooss  oottrrooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  qquueeddaarr  eenn  eell  rreeccuueerrddoo,,  ppeerroo  nnoo  

eenn  eell  oollvviiddoo..  

JJOOSSEE  LLUUIISS  TTOORRRRAADDOO,,  UUNNAA  NNUUEEVVAA  EEPPOOCCAA,,  LLOOSS  AAÑÑOOSS  SSEESSEENNTTAA..  

UUnniiddooss,,  eenn  ssuu  ccllaarroo  oobbjjeettiivvoo  ddee  hhaacceerr  aattlleettiissmmoo,,  uunnaa  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn  

ddee  ddiirreeccttiivvooss  yy  aattlleettaass,,  pprroossiigguuee  iinncceessaannttee  llaa  mmaarrcchhaa  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  

GGiimmnnáássttiiccaa..  JJoosséé  LL..  TToorrrraaddoo  eess  eell  ssaannttoo  yy  sseeññaa  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  eenn  eessttooss  aaññooss,,  

ppeerroo  aa  ssuu  llaaddoo  vvaann  aappaarreecciieennddoo  nnuueevvooss  vvaalloorreess,,  DDaavviidd  PPéérreezz  ssee  pprrooccllaammaa  

ccaammppeeóónn  nnaacciioonnaall  jjuuvveenniill  ddee  mmaarrttiilllloo  ccoonn  4444..5588..  JJuunnttoo  aa  ééll  eell  iinnoollvviiddaabbllee  IIggnnaacciioo  

FFeerrnnáánnddeezz  ““NNaacchhoo””  qquuee  ccoommiieennzzaa  ssuu  aannddaadduurraa  eenn  ssuu  pprruueebbaa  pprreeffeerriiddaa,,  llooss  440000  

mmeettrrooss  vvaallllaass..  AAqquuíí  ccoonnssiigguuiióó  ““NNaacchhoo””  iinnffiinniiddaadd  ddee  vviiccttoorriiaass,,  ppeerroo  ssiieemmpprree  ssee  llee  

rreeccoorrddaarráá  ccoommoo  uunnoo  ddee  llooss  iimmppuullssoorreess  ddeell  aattlleettiissmmoo  mmooddeerrnnoo  eenn  nnuueessttrraa  

CCaappiittaall..  SSiieemmpprree  ddiissppuueessttoo  aa  ttooddoo..  NNaacchhoo  ffuuee  uunn  ppuunnttoo  yy  aappaarrttee..  

UUnn  iinntteennttoo  qquuee  ppuuddoo  sseerr  uunnaa  rreeaalliiddaadd  

  EEnn  mmaayyoo  ddee  11996699,,  DD..  CCeellssoo  MMaarriiññoo,,  pprreessiiddeennttee  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  eessaa  

ddééccaaddaa,,  aaccoommppaaññaaddoo  ddeell  pprreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnsseejjoo  MMuunniicciippaall  ddee  ddeeppoorrtteess,,  DD..  

GGeerrmmáánn  RRiivvaass  ssee  vvaann  aa  MMaaddrriidd..  NNaaddiiee  ssee  ppooddííaa  iimmaaggiinnaarr  lloo  qquuee  ttrraammaabbaann,,  ppeerroo  
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eennttrree  llaa  ggeennttee  ddeell  mmuunnddoo  ddeell  aattlleettiissmmoo  ssee  ssaabbííaa  qquuee  eell  PPaabbeellllóónn  MMuunniicciippaall  ddee  

DDeeppoorrtteess  tteennííaa  uunnaass  eennoorrmmeess  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ppaarraa  aallbbeerrggaarr  uunnaa  ppiissttaa  ccuubbiieerrttaa..  

LLlleevvaabbaann  ttooddoo  mmuuyy  eessttuuddiiaaddoo,,  sseerrííaa  uunnaa  ppiissttaa  ddee  mmaaddeerraa  ((ééppooccaa)),,  ddee  

ccuuaattrroo  ccaalllleess  yy  ooccuuppaarrííaa  lloo  qquuee  eess  ggrraaddaa  bbaajjaa  ddeell  ppaabbeellllóónn..  EEss    ddeecciirr,,  uunnaa  iiddeeaa  

qquuee  hhooyy  eenn  ddííaa  ttooddaavvííaa  sseerrííaa  ppoossiibbllee  ppeerroo  llooss  ddiirriiggeenntteess  nnaacciioonnaalleess    yy  aaqquueellllooss  

mmoommeennttooss  nneeggaarroonn  llaass  ssuubbvveenncciioonneess..  QQuuéé  ppeennaa,,  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaabbllaammooss  eenn  

nnuueessttrrooss  ttiieemmppooss  aaccttuuaalleess,,  nnuueessttrraass  nneecceessiiddaaddeess  yyaa  eessttaabbaann  eenn  llaass  mmeenntteess  ddee  

aaqquueellllaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ttaannttoo  aammaabbaann  eell  aattlleettiissmmoo..  

AAmméénn  ddee  llaass  ccoommppeettiicciioonneess,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  ssee  pprrooccuurraa  eessttaarr  pprreesseenntteess,,  ssee  

oorrggaanniizzaann  pprruueebbaass  aattllééttiiccaass,,  ssee  aaccuuddee  aa  llooss  ccaammppeeoonnaattooss  rreeggiioonnaalleess  yy  

nnaacciioonnaalleess  eenn  ddiivveerrssaass  ccaatteeggoorrííaass..    LLaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ccuuiiddaa  pprriimmoorrddiiaallmmeennttee  aa  llooss  

aattlleettaass  ccaaddeetteess  yy  jjuuvveenniilleess,,  eelllloo  llee  lllleevvaa  aa  llooggrraarr  eell  ttííttuulloo  ggaalllleeggoo  eenn  vvaarriiaass  

eettaappaass  ddee  llooss  aaññooss  6600..  DDee  ttooddoo  eessttee  ttrraabbaajjoo  ccoonnttiinnúúaa  ssaalliieennddoo  ssaavviiaa  nnuueevvaa,,  eell  

aattlleettaa  jjuuvveenniill  JJaavviieerr  PPéérreezz  VViillllaavveerrddee,,  eess  llllaammaaddoo  aall  eeqquuiippoo  eessppaaññooll  eenn  llaa  pprruueebbaa  

ddee  llooss  440000  mmeettrrooss  lliissooss..    

EEnn  eell  aaññoo  11996677,,  ddooss  eexxcceelleenntteess  mmeeddiiooffoonnddiissttaass  yy  ddee  oobbssttááccuullooss,,  MMaarriiaannoo  

GGaarrccííaa--VVeerrdduuggoo  DDeellmmaass  yy  EEnnrriiqquuee  VVáázzqquueezz  AAssttrraayy,,  rreepprreesseennttaann  aa  EEssppaaññaa  eenn  

uunnaa  jjoorrnnaaddaa  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee  aattlleettaass  pprroommeessaass  ccoonnttrraa  LLiiffaa  ddee  FFrraanncciiaa..  YY  aall  aaññoo  

ssiigguuiieennttee,,  11996688,,  nnuueevvaammeennttee  GGaarrccííaa--VVeerrdduuggoo,,  eess  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  llaa  pprruueebbaa  ddee  

11..550000  mmeettrrooss  oobbssttááccuullooss  ddeell  eennccuueennttrroo  EEssppaaññaa--SSuueecciiaa,,  cceelleebbrraaddoo  eenn  GGeerroonnaa,,  

ccaatteeggoorrííaa  jjúúnniioorr..    

EEnn  11997700,,  eell  aattlleettaa  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  GGaarrccííaa--VVeerrdduuggoo,,  vviissttee  ddee  nnuueevvoo  llaa  

ccaammiisseettaa  nnaacciioonnaall  eenn  eell  EEssppaaññaa--IIttaalliiaa,,  ddiissppuuttaaddoo  eenn  MMaaddrriidd..  

BBIIOOGGRRAAFFIIAA  DDEE  MMAARRIIAANNOO  GGAARRCCIIAA  VVEERRDDUUGGOO--DDEELLMMAASS    

  CCLLUUBB  CCIISSNNEE  ((PPOONNTTEEVVEEDDRRAA))    
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  SSOOCCIIEEDDAADD  GGIIMMNNÁÁSSTTIICCAA  ((PPOONNTTEEVVEEDDRRAA))    

  CC..  DDEEPPOORRTTIIVVOO  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  ((SSAANNTTIIAAGGOO))    

  EENNCCUUEENNTTRROO  JJUUNNIIOORR  FFRRAANNCCIIAA--EESSPPAAÑÑAA  EENN  11..550000  MM..  OOBBSSTT  ((PPAARRÍÍSS  11996677))    

  EENNCCUUEENNTTRROO  JJUUNNIIOORR  EESSPPAAÑÑAA--  SSUUEECCIIAA  EENN11..550000  MM..  OOBBSSTT  ((GGEERROONNAA  11996688))    

  EENNCCUUEENNTTRROO  EESSPPAAÑÑAA--IITTAALLIIAA  EENN  33..000000  OOBBSSTT..  ((MMAADDRRIIDD  11997711))    

  EENNCCUUEENNTTRROO  88  NNAACCIIOONNEESS  EENN  MMAARRAATTÓÓNN  ((BBRRUUSSEELLAASS  11998800))    

EEnnccuueennttrroo  EEssppaaññaa--SSuueecciiaa  11996688  

  440000  MM..LL..  5500””77    

  880000  MM..LL..  11’’5533””22    

  11550000  MM..LL..  33’’5511””88    

  33000000  MM..  OOBBSS..  99’’1100””44    

  3300  KKMM..  11hh  3399’’  3388””    

  MMAARRAATTÓÓNN  22hh  2255’’  5500””    

  110000  KKMM..  77hh  3322’’  5522””    

  IINNSSIIGGNNIIAA  DDEE  OORROO  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  GGIIMMNNÁÁSSTTIICCAA  DDEE  PPOONNTTEEVVEEDDRRAA    
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  IINNSSIIGGNNIIAA  DDEE  OORROO  DDEELL  CCLLUUBB  DDEEPPOORRTTIIVVOO  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO    

  IINNSSIIGGNNIIAA  DDEE  OORROO  DDEELL  CCOOLLEEGGIIOO  LLAA  SSAALLLLEE  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO    

  MMEEJJOORR  DDEEPPOORRTTIISSTTAA  SSAANNTTIIAAGGUUÉÉSS  11997799  ((EELL  CCOORRRREEOO))  

  JJoosséé  LLuuiiss  TToorrrraaddoo  mmeerreeccee  uunn  eessppaacciioo  eenn  eessttaa  mmeemmoorriiaa..  CCoommoo  aattlleettaa  lloo  

ccoonnssiigguuiióó  ttooddoo,,  CCaammppeeóónn  ddee  GGaalliicciiaa,,  CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa,,  rreeggiissttrrooss  

eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss  ppaarraa  ssuu  ééppooccaa,,  4499..77  eenn  440000  mmeettrrooss,,  ddeessppeejjaann  ttooddaass  llaass  dduuddaass..  

PPeerroo  JJoosséé  LLuuiiss  ffuuee  aallggoo  mmááss  ppaarraa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa..  SSuu  lllleeggaaddaa  pprroommoovviióó  ppoorr  ssuu  

ccaarráácctteerr  uunn  nnuueevvoo  iimmppuullssoo  aa  llooss  aattlleettaass  llooccaalleess,,  ssuu  ffoorrmmaa  ddee  ttrraabbaajjaarr  iinnccuullccóó  uunn  

eessppíírriittuu  ddee  ssaaccrriiffiicciioo  ttaann  eennoorrmmee  aa  llooss  aattlleettaass  qquuee  ccoommeennzzaarroonn  aa  ddeessppuunnttaarr  

aaqquueellllooss  qquuee  nnoo  lllleeggaabbaann  ttaann  aallttoo..  LLooss  eennttrreennaammiieennttooss  ddiivveerrttiiddooss  ppeerroo  eexxiiggeenntteess  

hhaaccííaann  mmuuyy  lllleevvaaddeerroo  eell  ddííaa  aa  ddííaa  yy  ddee  aaqquueellllooss  eennttrreennaammiieennttooss  ssaalliieerroonn  aattlleettaass  

qquuee  lllleevvaarroonn  eell  nnoommbbrree  ddee  PPoonntteevveeddrraa  ppoorr  ttooddoo  eell  mmuunnddoo..  

EEll  pprrooddiiggiioo  ddee  llaa  ttééccnniiccaa  

MMAANNUUEELL  CCAARRLLOOSS  GGAAYYOOSSOO  

  LLooss  qquuee  lllleeggaammooss  aa  ccoonnoocceerr  aa  ““LLoolloo””  vviiéénnddoollee  ccoorrrreerr  oo  eennttrreennaannddoo  aa  ssuu  

llaaddoo,,  ssoommooss  uunnooss  pprriivviilleeggiiaaddooss..  MMaannuueell  CCaarrllooss  GGaayyoossoo,,  ssiieemmpprree  uunniiddoo  aa  ssuu  

ccoommppaaddrree,,  JJoosséé  LLuuiiss  TToorrrraaddoo,,  ffoorrmmaarroonn  uunn  ttáánnddeemm  qquuee  lllleevvóó  aall  ccéénniitt  eell  

aattlleettiissmmoo  ddee  PPoonntteevveeddrraa..    

  TTooddaavvííaa  ssuu  mmaarrccaa  ddee  440000  mmeettrrooss  ((4466..22)),,  ccoonnsseegguuiiddaa  eenn  VVaalllleehheerrmmoossoo  eenn  

eell  aaññoo  6699,,  eess  uunnaa  ddee  llaass  mmeejjoorreess  ddeell  rráánnkkiinngg  nnaacciioonnaall  aaccttuuaall..  PPaarraa  ccuuaallqquuiieerr  

ddiissttaanncciiaa  eerraa  ssuuppeerrddoottaaddoo,,  440000  vvaallllaass,,  440000  lliissooss  yy  880000  ffuueerroonn  ssuuss  pprreeffeerriiddaass..  

CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  eenn  ttooddaass  eellllaass,,  ddee  llooss  mmeejjoorreess  ddee  EEuurrooppaa  eenn  aaqquueellllooss  

ttiieemmppooss..  SSuu  ffoorrmmaa  ddee  ccoorrrreerr,,  aaccaarriicciiaannddoo  llaa  ppiissttaa  eerraa  ppoorrtteennttoossaa,,  mmuucchhooss  ddee  

nnoossoottrrooss,,  nnooss  sseennttáábbaammooss  eenn  LLaa  JJuuvveennttuudd  ppaarraa  vveerrllee  rreeaalliizzaarr  aallggúúnn  

eennttrreennaammiieennttoo  yy  eelllloo  yyaa  eenn  ssuu  úúllttiimmaa  ééppooccaa..  
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LLaa  lllleeggaaddaa  uunn  nnuueevvoo  iimmppuullssoorr,,  JJOOSSEE  MMAARRIIAA  MMUURRAADDAASS..  

CCoonn  llaa  lllleeggaaddaa  aall  cclluubb  ddee  MMuurraaddááss  ssee  aabbrree  uunnaa  eettaappaa  mmaarraavviilllloossaa  ddeennttrroo  

ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  ttooddooss  aallrreeddeeddoorr  ddee  ééll  ffoorrmmaarroonn  dduurraannttee  aaññooss  uunnaa  ffaammiilliiaa  ddee  llaa  

qquuee  ttooddaavvííaa  qquueeddaann  hhooyy  iinnnnuummeerraabblleess  hhiissttoorriiaass  yy  rreeccuueerrddooss..  AAmméénn  ddee  sseerr  uunn  

iimmppoorrttaannttee  aattlleettaa,,  MMuurraaddááss  aassuummiióó  dduurraannttee  ddooss  ddééccaaddaass  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  

lllleevvaarr  eell  cclluubb  hhaassttaa  ccoollooccaarrlloo  eennttrree  llooss  mmeejjoorreess  ddeell  áámmbbiittoo  eessppaaññooll..  JJuunnttoo  aa  ééll,,  llaa  

ffiigguurraa  ddee  JJOOSSEE  LLUUIISS  VVIIDDAALL..  SSiieemmpprree  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  llaa  llaabboorr  ddee  

eessttaass  ppeerrssoonnaass  eenn  llaa  ddééccaaddaa  ddee  llooss  sseetteennttaa  ffuuee  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  ssoosstteenneerr  

eell  cclluubb  aa  uunn  nniivveell  iimmppoorrttaannttee..  

  MMuucchhooss  hhaann  ssiiddoo  llooss  qquuee  ssee  hhaann  ffoorrmmaaddoo  eenn  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  uunn  ggrruuppoo  

iimmppoorrttaannttee  yy  mmuuyy  uunniiddoo  ffuuee  eell  ddee  hhoommbbrreess  ccoommoo::  BBeelloossoo,,  GGuullíínn,,  GGuuiimmeerráánnss,,  

FFeerrrroo,,  CCoonnss,,  RReeyy,,  BBeellttrráánn,,  CCoouucceeiirroo,,  VViillaass,,  NNiieettoo,,  MMeerrccaaddiilllloo,,  VViillllaavveerrddee  oo  

NNaacchhoo..  EEllllooss  ddiissffrruuttaabbaann  ddeell  aattlleettiissmmoo,,  yy  aa  ssuu  vveezz  ccoonnsseegguuííaann  ééxxiittooss  ppaarraa  eell  

cclluubb..  RReepprreesseennttaarroonn  aa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  eenn  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  nnaacciioonnaalleess,,  ffuueerroonn  

ccaammppeeoonneess  ddee  GGaalliicciiaa  yy  ssoobbrree  ttooddoo  uunn  ggrruuppoo  hhuummaannoo  mmaarraavviilllloossoo..  

DDee  llooss  aattlleettaass  qquuee,,  eenn  llooss  aaññooss  6600,,  hhaann  ppaassaaddoo  ppoorr  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  

iinnddiissccuuttiibblleemmeennttee  llaa  aaccttuuaacciióónn  mmááss  ssoobbrreessaalliieennttee  ccoorrrreessppoonnddee  aall  yyaa  

mmeenncciioonnaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  MMaannuueell  CCaarrllooss  GGaayyoossoo  DDííaazz,,  qquuee  eenn  ssuu  ddííaa  oosstteennttóó  

llooss  rrééccoorrddss  ddee  EEssppaaññaa  ddee  220000  yy  440000  mmeettrrooss  vvaallllaass..  MMaannuueell  CCaarrllooss  GGaayyoossoo,,  

mmeerreecciióó  aaddeemmááss  eell  hhoonnoorr  ddee  hhaabbeerr  ssiiddoo  sseelleecccciioonnaaddoo  ppaarraa  ttoommaarr  ppaarrttee  eenn  eell  IIII  

““MMaattcchh””  AAMMÉÉRRIICCAA--EEUURROOPPAA,,  ssiieennddoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  eenn  mmuullttiittuudd  ddee  ooccaassiioonneess  yy  

ppaarrttiicciippaannttee  eenn  llaa  OOlliimmppiiaaddaa  ddee  MMuunniicchh  11997722..  EEll  mmaaggnnííffiiccoo  GGaayyoossoo,,  ssiigguuee  

ttooddaavvííaa,,  yyaa  eenn  ppllaannoo  pprroovviinncciiaall,,  ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  llaa  ““llllaammaa  oollíímmppiiccaa  

ppoonntteevveeddrreessaa””,,  ppiilloottoo  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  jjóóvveenneess  vvaalloorreess  eenn  llooss  qquuee  

llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ccoonnffííaa  pplleennaammeennttee  ppaarraa  rreeeeddiittaarr,,  yy  ssii  ppoossiibbllee  eess,,  aauummeennttaarr  eell  

pprreessttiiggiioo  aallccaannzzaaddoo  ppoorr  ssuuss  pprreeddeecceessoorreess..  

  UUnnaa  ddee  llaass  aannééccddoottaass  ddee  eessttee  ssuuppeerr--aattlleettaa  ffuuee  llaa  ddeell  ddííaa  ddee  ssuu  bbooddaa,,  ééssttaa  

ttuuvvoo  lluuggaarr  eenn  llaa  ccaappiillllaa  ddee  SSaann  JJoosséé  ddee  CCaammppoolloonnggoo..  LLoolloo  tteennííaa  iinnffiinniiddaadd  ddee  

ccoommpprroommiissooss  llooss  ddííaass  ssiigguuiieenntteess::  ccoonncceennttrraacciioonneess,,  pprruueebbaass  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  yy  
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uunn  ccaammppeeoonnaattoo  ddee  EEuurrooppaa  eenn  FFiinnllaannddiiaa..  PPuueess  bbiieenn,,  aalllláá  ssee  ffuueerroonn  ddee  lluunnaa  ddee  

mmiieell,,  ppeerroo  aaccoommppaaññaaddooss  ddee  ssuu  bbuueennaa  eessttrreellllaa  qquuee  nnoo  eerraa  oottrroo  qquuee  JJoosséé  LLuuiiss  

TToorrrraaddoo,,  ffuuee  uunn  vviiaajjee  iinnccrreeííbbllee,,  llaa  bbooddaa  ssee  rreeaalliizzóó  eell  11  ddee  jjuunniioo  yy  88  ddííaass  mmaass  

ttaarrddee  eessttaabblleecciióó  eenn  VVaalllleehheerrmmoossoo  eell  rrééccoorrdd  nnaacciioonnaall..  SSuu  mmeejjoorr  ééppooccaa  ccoommoo  

aattlleettaa  ffuuee  eessee  vveerraannoo..  

  CCoommoo  ccooiinncciiddeenncciiaa,,  ddooss  ddee  llooss  qquuee  hhiicciieerroonn  ggrraannddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  eessttee  

cclluubb,,  JJoosseeffaa  LLóóppeezz  yy  JJoosséé  MMaarrííaa  MMuurraaddááss  bbuussccaarroonn  ffeecchhaa  ppaarraa  ssuu  bbooddaa  jjuussttoo  

uunn  mmeess  aanntteess  qquuee  GGaayyoossoo,,  eell  ddííaa  11  ddee  mmaayyoo  ddeell  6699  ssee  ccaassaann  yy  ““ppiieerrddeenn””,,  eell  

ccaammppeeoonnaattoo  pprroovviinncciiaall  qquuee  ssee  cceelleebbrraabbaa  eessee  mmiissmmoo  ddííaa..    

LLAASS  MMUUJJEERREESS  DDEE  PPAANNTTAALLOONN  CCOORRTTOO..    

HHaacciiaa  ffiinnaalleess  ddee  llooss  sseesseennttaa  uunn  bbuueenn  nnúúmmeerroo  ddee  mmuujjeerreess  jjóóvveenneess  ssee  

aanniimmaann  hhaacciiaa  eell  aattlleettiissmmoo..  PPoonntteevveeddrraa  ccoommiieennzzaa  aa  sseerr  uunn  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  

ppaarraa  eell  aattlleettiissmmoo  ffeemmeenniinnoo..  LLaa  lllleeggaaddaa  aall  cclluubb  ddee  MMuurraaddááss  hhaaccee  qquuee  eelllloo  sseeaa  

mmuucchhoo  mmááss  ffáácciill  yy  ccoommiieennzzaann  aa  ssaalliirr  aattlleettaass  eenn  eell  aappaarrttaaddoo  ffeemmeenniinnoo::  BBllaannccaa  

MMuurraaddááss,,  IIssaabbeell  GGuueeddee,,  JJoosseeffaa  LLóóppeezz,,  PPiillii  CCaassaallddeerrrreeyy,,  ttooddaass  eellllaass  ccoonn  ttííttuullooss  yy  

rrééccoorrddss  ddee  GGaalliicciiaa..  EEllllaass  jjuunnttoo  aa  OOllggaa  OOtteerroo,,  EEuuggeenniiaa,,  MMeerrcchhii......  ssoonn  llaass  qquuee  

ppooccoo  aa  ppooccoo  vvaann  hhiillaannddoo  eell  aattlleettiissmmoo  ffeemmeenniinnoo  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd..  

......LLOOSS  7700  YY  8800,,  LLOOSS  JJOOVVEENNEESS  AALL  PPOODDEERR..  

UUnn  nnuueevvoo  yy  vviiggoorroossoo  pprreessiiddeennttee,,  FFRRAANNCCIISSCCOO  GGUUIILLLLAANN,,  aassuummee  eell  rreettoo  

ddee  lllleevvaarr  aa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  mmuucchhoo  mmááss  aallttoo,,  ssee  aasscciieennddee  ddee  ccaatteeggoorrííaa  yy  ssee  

ppootteenncciiaann  llaass  ffiigguurraass  ddee  llooss  eennttrreennaaddoorreess  ppoorr  eessppeecciiaalliiddaaddeess..  

EEss  eenn  11997777,,  aaññoo  ddeell  5500  AAnniivveerrssaarriioo,,  ccuuaannddoo  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ttiieennee  eenn  ssuuss  

ffiillaass,,  aattlleettaass  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  GGaarrccííaa  AAccoossttaa,,  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  jjuuvveenniill  ddee  

jjaabbaalliinnaa  eenn  llooss  aaññooss  7744  yy  7755,,  uunnaa  pprroommeessaa  nnaacciioonnaall  qquuee  hhaassttaa  llaa  ffeecchhaa  vviissttiióó  llaa  

ccaammiisseettaa  eessppaaññoollaa  eenn  oocchhoo  ooccaassiioonneess;;  MM..ªª  JJeessúúss  SSaannggüüooss  EEssppiiññaa,,  qquuee  eenn  

11997733  ssee  pprrooccllaammóó  ccaammppeeoonnaa  nnaacciioonnaall  ddee  llooss  220000  mmeettrrooss  lliissooss,,  ppoosseeeeddoorraa  ddee  

llooss  rrééccoorrddss  ggaalllleeggooss  ddee  110000,,  220000  yy  440000  mmeettrrooss  lliissooss,,  ee  iinntteerrnnaacciioonnaall  ccoonn  eell  
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eeqquuiippoo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  rreelleevvooss  44xx440000  eenn  llooss  aaññooss  11997755  yy  7766,,  aammbbaass  ooccaassiioonneess  

eenn  ssuu  ccaatteeggoorrííaa  aabbssoolluuttaa;;  

MMaarrííaa  JJeessúúss  HHeerrvvééss,,  ccaammppeeoonnaa  ddee  EEssppaaññaa  iinnffaannttiill  yy  jjuuvveenniill,,  

IInntteerrnnaacciioonnaall  eenn  uunn  eennccuueennttrroo  EEssppaaññaa--BBééllggiiccaa,,  rrééccoorrdd  ddee  EEssppaaññaa  jjuuvveenniill  ddee  

11..000000  mmeettrrooss  ccoonn  22..5599,,  CChhuuss  HHeerrvvééss  ddeejjóó  eell  aattlleettiissmmoo  aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd,,  eelllloo  

iimmppiiddiióó  tteenneerr  eenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  aa  uunnaa  ffiigguurraa  ddeell  nniivveell  ddee  CCaarrmmeenn  VVaalleerroo  oo  

ssiimmiillaarr..  SSuu  ccaalliiddaadd  yy  eelleeggaanncciiaa  eerraann  eennoorrmmeess..  FFrraanncciissccoo  IIgglleessiiaass  PPrrooll,,  ccaammppeeóónn  

yy  rreeccoorrddmmaann  nnaacciioonnaall  ddee  ddiissccoo  ccaaddeettee  eenn  11997766,,  yy  mmeejjoorr  mmaarrccaa  jjuuvveenniill  ddee  ddiissccoo  

eenn  eell  aaññoo  11997777,,  bbeeccaaddoo  eenn  llaa  RReessiiddeenncciiaa  BBlluummee  ddee  MMaaddrriidd;;  RRooggeelliioo  BBaarrrraagg  áánnss  

LLoorreennzzoo,,  ccaammppeeóónn  ggaalllleeggoo  ddee  ffoonnddoo  eenn  ccaarrrreetteerraa  yy  ccaammppoo  aa  ttrraavvééss  ddee  11997777,,  

IInntteerrnnaacciioonnaall  eenn  MMaarraattóónn;;  yy  nnoommbbrreess  ddee  aattlleettaass  jjóóvveenneess  ccoommoo  CCllaauuddiioo  RRoollddáánn  

uunn  vveelloocciissttaa  aassoommbbrroossoo,,  LLeeoonncciioo  LLoorreennzzoo,,  SSaannttiiaaggoo  FFeerrrreerr  ((IInntteerrnnaacciioonnaall  

aabbssoolluuttoo  eenn  ccoommbbiinnaaddaass)),,  JJaavviieerr  LLóóppeezz  VViiññaass,,  GGoonnzzaalloo  MMéénnddeezz,,  JJaavviieerr  CCaarrrriióónn,,  

CCaarrmmeelloo  VVáázzqquueezz,,  llooss  hheerrmmaannooss  GGooiittiiaa,,  GGoonnzzaalloo  GGaarrccííaa  PPoocceeiirroo  oo  JJoosséé  GGaarrccííaa;;  

yy  llaass  fféémmiinnaass,,  CCaarriiddaadd  PPiinniillllaa  yy  BBllaannccaa  RRiivveerroo,,  JJuulliiaa  GGaarrccííaa  eettcc..,,  ppoorr  cciittaarr  

aallgguunnooss  aattlleettaass  qquuee  ccoonnssiigguuiieerroonn  ttííttuullooss  aauuttoonnóómmiiccooss  eenn  eessttaa  ééppooccaa..  

CCoommoo  nnoo,,  rreeccoorrddaarr  llaass  ccoommppeettiicciioonneess  ddeell  EEssttaaddiioo  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd..  CCaassii  

nnaaddaa,,  uunn  ttaall  FFeerrnnaannddoo  CCeerrrraaddaa  bbaattííaa  eenn  llaa  cceenniizzaa  ppoonntteevveeddrreessaa  eell  rrééccoorrdd  ddee  

EEuurrooppaa  JJuunniioorr,,  ffuuee  uunn  2244  ddee  aabbrriill  ddee  11997733  yy  ssuu  mmaarrccaa  ddee  2299..2233..44..  EEssee  mmiissmmoo  

ddííaa  eenn  uunn  ggrraann  eessppeeccttááccuulloo  eenn  eell  EEssttaaddiioo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  iimmppuussoo  aa  DD..  

JJoosséé  MMaallvvaarr  yy  aa  DD..  AAnnttoonniioo  DDííaass  LLeemmaa  sseennddaass  mmeeddaallllaass  ddee  oorroo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd,,  

aallggoo  qquuee  aammbbooss  tteennííaann  ssoobbrraaddaammeennttee  mmeerreecciiddoo  ppoorr  eell  ttrraabbaajjoo  yy  aayyuuddaa  

ddeessiinntteerreessaaddaa  aa  llaa  qquuee  ssiieemmpprree  eessttaabbaann  ddiissppuueessttooss  ccoonn  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa..  

  UUnnaa  ddee  llaass  bbaasseess  iimmppoorrttaanntteess  ppaarraa  qquuee  eell  aattlleettiissmmoo  llooccaall  ssee  ppootteenncciiaassee  yy  

ttuuvviieessee  uunn  ffuueerrttee  iimmppuullssoo  ffuueerroonn  llooss  ccaammppeeoonnaattooss  eessccoollaarreess..  GGrraacciiaass  aa  llaa  ggrraann  

llaabboorr  ddeell  ccoooorrddiinnaaddoorr  ttaannttooss  aaññooss,,  DD..  CCllaauuddiioo,,  qquuee  jjuunnttoo  aa  hhoommbbrreess  ccoommoo  

MMaannoolloo  CCoorrrroocchhaannoo  aanniimmaabbaann  aa  llooss  jjóóvveenneess  aa  llaa  pprrááccttiiccaa  ddeell  ddeeppoorrttee..  SSoonn  

iinnnnuummeerraabblleess  llooss  aattlleettaass  qquuee  ssaalliieerroonn  ddee  eessttooss  jjuueeggooss  eessccoollaarreess  yy  lllleeggaarroonn  aa  

sseerr  ccaammppeeoonneess  nnaacciioonnaalleess  yy  ssoobbrree  ttooddoo  aammaanntteess  ddeell  ddeeppoorrttee..  EEjjeemmppllooss  vvaarriiooss,,  

FFeerrrreerr,,  RRoommeerroo,,  CCeerrvviiññoo,,  PPaarrddaall,,  HHeerrmmiiddaa,,  CCuueevvaass,,  CCaarroouu......  yy  eenn  VViiggoo  llooss  DDee  
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CCoooo,,  GGoobbeerrnnaa,,  AAyyuussoo,,  DDiiaazz,,  CCaanntteerroo,,  DDuurráánn..,,  aaqquueellllaass  jjoorrnnaaddaass  eennttrree  IInnssttiittuuttooss  

eerraann  mmeemmoorraabblleess  yy  ddee  aahhíí  ssee  ssuurrttiieerroonn  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  yy  eell  CCiissnnee  qquuee  eessttaabbaa  eenn  

pplleennoo  aauuggee  aaqquueellllooss  aaññooss..  

  EEll  NNaacciioonnaall  ddee  GGrraann  FFoonnddoo  cceelleebbrraaddoo  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaa  IIssllaa  ddee  llaa  TToojjaa  eess  

uunn  rroottuunnddoo  ééxxiittoo  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn..  LLaa  GGiimmnnáássttiiccaa  yyaa  ttiieennee  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  eessttee  

ttiippoo  ddee  pprruueebbaass  yy  eell  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  EEll  GGrroovvee  ssee  vvuueellccaa  eenn  eell  aaccoonntteecciimmiieennttoo..  

PPoorr  cciieerrttoo,,  vveennccee  uunn  sseevviillllaannoo  RRuuiizz  BBeerrnnaall,,  lluueeggoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  vvaarriiooss  aaññooss..  EEnn  

eessttee  ccaammppeeoonnaattoo  ccaabbee  ddeessttaaccaarr  eell  ttrraabbaajjoo  ddee  JJuuaann  FFiigguueeiirroo,,  uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  

ffoonnddiissttaass  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddeell  cclluubb  yy  aahhoorraa  ttooddaavvííaa  ffuunncciioonnaarriioo  eenn  eell  ccoonncceelllloo  

ggrroovveennssee..  

  LLaa  TToojjaa  ssiirrvvee  ddee  eesscceennaarriioo  ppaarraa  ddiivveerrssaass  ccoonncceennttrraacciioonneess  ddee  llaa  sseelleecccciióónn  

eessppaaññoollaa..  EElllloo  ddiioo  vviiddaa  aa  llaa  JJuuvveennttuudd  yy  eenn  ééppooccaass  pprriimmaavveerraalleess  ssee  hhaaccííaann  

ccoonnttrroolleess  eenn  llaa  JJuuvveennttuudd  eenn  ddóónnddee  ssee  ppooddííaann  ccoonntteemmppllaarr  llaass  ffiigguurraass  ddee  aaqquueellllooss  

ttiieemmppooss..  IIggnnaacciioo  SSoollaa,,  ttuuvvoo  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  eenn  llaa  JJuuvveennttuudd  ddee  hhaacceerr  llaa  mmeejjoorr  

mmaarrccaa  ddeell  mmuunnddoo  ddeell  ssaallttoo  ccoonn  ppéérrttiiggaa..  VVeerrllee  ssaallttaarr  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  55..2200  eenn  

nnuueessttrroo  eessttaaddiioo  ffuuee  ttooddaa  uunnaa  sseennssaacciióónn,,  lluueeggoo  iinntteennttóó  llooss  55..4411  eenn  mmeeddiioo  ddee  uunn  

ccllaammoorr  ppooppuullaarr,,  ppeerroo  nnoo  ppuuddoo  sseerr..  AAttlleettaass  ddeell  nniivveell  iinntteerrnnaacciioonnaall  ddee::  RRaaffaaeell  

CCaannoo..  JJuuaann  LLlloovveerraass,,  AAnnttoonniioo  BBuurrggooss,,  AAnnddrrééss  BBaallllvvéé,,  VViicceennttee  EEggiiddoo,,  AAnnttoonniioo  

CCaammppooss  eerraann  aassiidduuooss  aa  llaass  ccoonncceennttrraacciioonneess  qquuee  ffiinnaalliizzaabbaann  ccoonn  uunn  ccoonnttrrooll  

ttééccnniiccoo  eenn  llaa  JJuuvveennttuudd..  

  EEll  eeqquuiippoo  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ccoommiieennzzaa  aa  ccoommppeettiirr  eenn  llaa  lliiggaa  

nnaacciioonnaall  yy  ddeessppuuééss  ddee  uunnooss  aaññooss  ddee  dduurroo  eessffuueerrzzoo,,  aallccaannzzaa  llaa  SSeegguunnddaa  

DDiivviissiióónn  NNaacciioonnaall..  UUnn  hhiittoo  ppaarraa  aaqquueellllooss  aaññooss  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee,,  ppaarraa  eelllloo  hhaabbííaa  

uunn  eeqquuiippoo  mmuuyy  ccoommppeennssaaddoo;;  aallrreeddeeddoorr  ddee  cciinnccuueennttaa  aattlleettaass  ddee  nniivveell  mmeeddiioo--

aallttoo..    

TTooddoo  eelllloo  ddeennttrroo  ddeell  ttrraabbaajjoo  ddee  ccaappttaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  qquuee,,  eenn  ccllaarraa  

mmiissiióónn  ddee  ddiiffuunnddiirr  eell  aattlleettiissmmoo,,  ddeesspplliieeggaa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  llaabboorr  qquuee  aannuuaallmmeennttee  

qquueeddaa  cceerrttiiffiiccaaddaa  eenn  llaa  ttrraammiittaacciióónn  ddee  mmááss  ddee  116600  ffiicchhaass..  UUnnaa  jjuuvveennttuudd  

ppoonntteevveeddrreessaa  ppeerrffeeccttaammeennttee  aatteennddiiddaa  ppoorr  llooss  eennttrreennaaddoorreess  JJoosséé  MMaarrííaa  
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MMuurraaddááss,,  IIggnnaacciioo  FFeerrnnáánnddeezz  HHeerrmmiiddaa,,  CCeessáárreeoo  AAbbaall  IIbbuuzzqquuiizzaa,,  SSaabbiinnoo  FFeerrrreerr,,  

FFrraanncciissccoo  GGuueeddee,,  ccoommppoonneenntteess  ddeell  ccuuaaddrroo  ttééccnniiccoo,,  qquuee  rreeaallmmeennttee  ssoonn  llooss  

aarrttííffiicceess  pprriinncciippaalleess  ddeell  pprreessttiiggiioo  qquuee  mmaannttiieennee  ccoonnssttaanntteemmeennttee  llaa  ppoonntteevveeddrreessaa  

GGiimmnnáássttiiccaa  yy  aavvaallaaddaa  ppoorr  llaass  ttrraaddiicciioonnaalleess  oorrggaanniizzaacciioonneess  qquuee  rreeaalliizzaa  eenn  llaa  

tteemmppoorraaddaa,,  yy  qquuee  eenn  eell  aaññoo  ddee  ssuuss  ““BBooddaass  ddee  OOrroo””,,  ttuuvviieerroonn  ffeelliizz  ccuullmmiinnaacciióónn  

ccoonn  llaa  aappootteeóóssiiccaa  jjoorrnnaaddaa  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  ““GGrraann  PPrruueebbaa  PPeeddeessttrree  ddee  FFiinn  ddee  

AAññoo--7777””,,  PPrriimmeerraa  CCaarrrreerraa  PPooppuullaarr  PPoonntteevveeddrreessaa,,  qquuee  rreeuunniióó  aa  hhoommbbrreess  yy  

mmuujjeerreess,,  nniiññooss  yy  nniiññaass  ddee  ttooddaass  llaass  eeddaaddeess,,  eenn  nnúúmmeerroo  ddee  665522  ppaarrttiicciippaanntteess..  

UUnn  ddiiggnnoo  ccoollooffóónn  ppaarraa  uunnaa  hhiissttoorriiaa  cciinnccuueenntteennaarriiaa  eessccrriittaa  yy  vviivviiddaa  ccoonn  ssaaccrriiffiicciioo  

yy  eennttuussiiaassmmoo..  

EEll  33  ddee  JJuulliioo  ddee  11997799  ttooddooss  llooss  cclluubbeess  ddee  GGaalliicciiaa  ppaarrttiicciippaann  eenn  eell  ttrrooffeeoo  

SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa..  EEss  eessee  ddííaa  ccuuaannddoo  MMaannuueell  CCaarrllooss  GGaayyoossoo  rreecciibbee  eell  

hhoommeennaajjee  ddee  ttooddoo  eell  aattlleettiissmmoo  ggaalllleeggoo  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  ssuu  mmuujjeerr  DDoolloorreess..  

LLAA  DDEECCAADDAA  DDEE  LLOOSS  8800,,  LLOOSS  PPRROOBBLLEEMMAASS  TTAAMMBBIIEENN  SSUURRGGEENN  YY  EELL  

CCLLUUBB  LLOO  SSUUFFRREE..  

  CCuuaannddoo  eell  pprreessiiddeennttee  FFrraanncciissccoo  GGuuiilllláánn  aassuummee  oottrraass  iimmppoorrttaanntteess  

rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ssee  ccrreeaann  dduuddaass  eenn  eell  cclluubb..  LLaa  mmaannoo  ffiirrmmee  ddee  GGuuiilllláánn  ssee  

hheecchhaa  eenn  ffaallttaa,,  ddee  aahhíí  mmuucchhooss  ddee  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  eessttee  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  

ddééccaaddaa..  MMeennooss  mmaall,,  qquuee  SSIIEEMMPPRREE  eessttaabbaa  JJOOSSEE  LLUUIISS  VVIIDDAALL  ppaarraa  lllleevvaarr  eell  

rruummbboo  ddeell  cclluubb..  VViiddaall  yyaa  hhaabbííaa  aassuummiiddoo  eell  mmaannddoo  eenn  llooss  7700,,  ppeerroo  aahhoorraa  eerraann  

ttiieemmppooss  ddiiffíícciilleess  yy  ssoollaammeennttee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  ddee  ssuu  ttaallaannttee  sseerrííaa  ccaappaazz  ccoommoo  aassíí  

ddee  lllleevvaarr  eell  cclluubb  hhaacciiaa  ddeellaannttee..  LLoo  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ddeebbee  aa  JJoosséé  LLuuiiss  

eess  iinnccaallccuullaabbllee..  FFuueerroonn  aaññooss  ddee  uunnaa  llaabboorr  oossccuurraa  ppeerroo  ssiieemmpprree  eessttaabbaa  eenn  eell  

mmoommeennttoo  aaddeeccuuaaddoo  yy  eenn  eell  lluuggaarr  jjuussttoo..    

  VViiddaall  eerraa  eell  pprreessiiddeennttee,,  eell  sseeccrreettaarriioo,,  eell  ddee  llaa  mmeeggaaffoonnííaa  aalleeggrree  ddee  llaa  

JJuuvveennttuudd,,  ffuuee  ssiinn  nniinnggúúnn  ggéénneerroo  ddee  dduuddaass  uunn  hhoommbbrree  qquuee  ddiioo  bbuueennaa  ppaarrttee  ddee  

ssuu  vviiddaa  aa  uunnooss  ccoolloorreess..  DDeessddee  llooss  aaññooss  cciinnccuueennttaa  ccuuaannddoo  ccoommeennzzóó  eenn  llaass  

eessccuueellaass  ddee  ggiimmnnaassiiaa  ddee  DD..  CCeellssoo  MMaarriiññoo,,  hhaassttaa  nnuueessttrrooss  ddííaass,,  JJoosséé  LLuuiiss  VViiddaall  

eess  llaa  vviiddaa  ee  iimmaaggeenn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa..  NNuunnccaa  ssee  ppooddrráá  aaggrraaddeecceerr  eell  
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ttrraabbaajjoo  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  qquuee  ddeeddiiccaann  ttooddooss  eessooss  aaññooss  ddee  ssuu  vviiddaa  aa  llooss  ddeemmááss,,  

nnoo  ppuueeddee  hhaabbllaarrssee  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ssiinn  VViiddaall  nnii  vviicceevveerrssaa..  

LLAASS  EESSCCUUEELLAASS  CCOOMMIIEENNZZAANN  AA  DDAARR  SSUUSS  FFRRUUTTOOSS..  

SSaannttiiaaggoo  FFeerrrreerr,,  LLóóppeezz  VViiññaass,,  JJoosséé  PPaarrddaall,,  SSaallvvaaddoorr  DDoommíínngguueezz,,  

MMaannuueell  FFeerrrreerr,,  EElleennaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  ssoonn  eennttrree  oottrrooss  mmuucchhooss  llooss  iimmppuullssoorreess  ddee  

eessttaa  nnuueevvaa  eettaappaa..  SSee  ccoommiieennzzaa  mmuuyy  eenn  sseerriioo  ccoonn  eell  aattlleettiissmmoo  ffeemmeenniinnoo  yy  

rreeaallmmeennttee  llaa  eecclloossiióónn  qquuee  lluueeggoo  ttuuvvoo  eenn  llooss  9900,,  ssee  ddeebbee  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  ttooddooss  

eessttooss  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  qquuee  lloo  ddiieerroonn  ttooddoo  ppoorr  ssoosstteenneerr  aa  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  uunnaa  

ééppooccaa  mmuuyy  ddiiffíícciill..  LLlleeggaa  eell  ccoommiieennzzoo  ddee  llooss  ffiicchhaajjeess,,  llaa  mmaarrcchhaa  ddee  aattlleettaass......  ttooddoo  

eelllloo  hhaaccee  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  nnoo  lllleegguuee  aa  vvaalloorraarrssee  ttaannttoo..  PPrroobblleemmaass  ccoonn  

eennttrreennaaddoorreess,,  aall  ffiinnaall  ttooddoo  eelllloo  uunnee  mmuucchhoo  mmááss  aall  eeqquuiippoo  yy  ssee  llooggrraa  ssuu  ttoottaall  

ccoonnssoolliiddaacciióónn..    

AAttlleettaass  mmuuyy  ddeessttaaccaaddooss  eess  llooss  8800  eenn  eell  ppllaannoo  mmaassccuulliinnoo,,  JJuuaann  TToojjaa  

((CCaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  PPeessoo  yy  DDiissccoo)),,  FFrraanncciissccoo  PPéérreezz  FFrraaggaa  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  

aattlleettaa  yy  eennttrreennaaddoorr,,  AAnniicceettoo  DDiiaazz,,  eell  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  SSaannttii  TToorrrreess  ((aaccrreeddiittaaddoo  ddee  

1100..88  eenn  llooss  cciieenn  mmeettrrooss  yy  77..1188  eenn  ssaallttoo  ddee  lloonnggiittuudd,,  RRaaffaaeell  GGóómmeezz,,  MMaannuueell  

FFoonnttáánn,,  CCaarrllooss  CCeerrvviiññoo,,  PPaabblloo  MMeerraa,,  TToommááss  FFaannddiiññoo,,    SSaallvvaaddoorr,,  EEllííaass,,  

MMaarrqquuee......  yy  eennttrree  llaass  cchhiiccaass  ccoommiieennzzaann  llaass  jjóóvveenneess::  LLeessttaayyoo,,  FFeerrrreerr  PPaattrriicciiaa,,  

IInntteerrnnaacciioonnaall  yy  ccaammppeeoonnaa  ddee  EEssppaaññaa,,  SSaaaavveeddrraa,,  NNoogguueeiirraa  ((CCaarrmmeenn,,  AAnnaa  yy  

RRoossaannaa));;  yy  ssee  ccoonnssoolliiddaann  EElleennaa  FFeerrnnáánnddeezz,,  MMaarrííaa  JJoosséé  PPiiññeeiirroo,,  MMaarrííaa  ddeell  

CCaarrmmeenn  RRooddrríígguueezz,,  BBeeaa  LLeesseennddee,,  GGlloorriiaa  RRííooss,,  CChhuuss  SSaanngguuooss,,  ssuubbccaammppeeoonnaa  

ddee  EEssppaaññaa  ddee  440000  vvaallllaass  aabbssoolluuttaa,,  PPiillaarr  GGoonnzzáálleezz,,    CCoonncchhii  SSáánncchheezz,,  ccaammppeeoonnaa  

ddee  EEssppaaññaa  jjuuvveenniill,,  MMiirriiaamm  AAllttiirrrriibbaa..  

BBiiooggrraaffííaa  ddee::  MM..ªª  JJeessúúss  SSaannggüüooss  

IInntteerrnnaacciioonnaall  AAbbssoolluuttaa  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  11997766//7777..  

11..997744::  CCaammppeeoonnaa  ddee  EEssppaaññaa  JJuunniioorr  eenn  110000  mm..  yy  220000  mm..      
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11..998800::  SSuubbccaammppeeoonnaa  ddee  EEssppaaññaa  aabbssoolluuttaa  eenn  llooss  440000  mm..vv..  

11..998822::  MMeeddaallllaa  ddee  bbrroonnccee  eenn  llooss  CCaammppeeoonnaattooss  ddee  EEssppaaññaa  ddee  llooss  440000  mm..vv..  

11..999922//9944//9966//9988//0000::  CCaammppeeoonnaa  eeuurrooppeeaa  ddee  vveetteerraannooss..  

11..999955//9977//9999//0011::  CCaammppeeoonnaa  ddeell  mmuunnddoo  ddee  vveetteerraannooss  

2288  vveecceess  ccaammppeeoonnaa  ddee  GGaalliicciiaa  eenn  vvaarriiaass  pprruueebbaass  

2211  vveecceess  CCaammppeeoonnaa  ddee  EEssppaaññaa..  

RRééccoorrddss  ddee  EEuurrooppaa  ddee  llooss  440000  mm..vv..  11''0022´́""0088  ((PPoonntteevveeddrraa,,  11..999977))  

OOsstteennttóó  llooss  RRééccoorrddss  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  llooss  110000  mm....;;  220000  mm....;;  440000  vv  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  

vvaarriiaass  ééppooccaass  

LLiicceenncciiaaddaa  eenn  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  yy  EEnnttrreennaaddoorraa  NNaacciioonnaall  ddee  AAttlleettiissmmoo  

EEnn  eessttaa  ddééccaaddaa  ooccuurrrree  uunn  ééxxooddoo  ddee  mmuucchhooss  aattlleettaass..  CCiissnnee  ccoonn  uunn  bbuueenn  

eeqquuiippoo  yy  eell  CCeellttaa  eenn  uunnaa  ccaatteeggoorrííaa  iimmppoorrttaannttee  hhaaccee  qquuee  eemmiiggrreenn  mmuucchhooss  

bbuueennooss  aattlleettaass......  aauunnqquuee  aaññooss  ddeessppuuééss  vvoollvveerráánn  aa  ssuuss  oorrííggeenneess..  

  EEnn  eell  aaññoo  11998822  ccoommiieennzzaa  uunnaa  sseerriiee  qquuee  dduurraannttee  uunn  ttiieemmppoo  ffuuee  ccaanntteerraa  

ddeell  ddeeppoorrttee  ppoonntteevveeddrrééss..  ““SSeemmiillllaa  DDeeppoorrttiivvaa””  eerraa  eell  nnoommbbrree  yy  eessttaabbaa  

ppaattrroocciinnaaddaa  ppoorr  llaa  DDiippuuttaacciióónn  PPrroovviinncciiaall..  SSee  mmoovviilliizzaarroonn  aallrreeddeeddoorr  ddee  880000  

eessccoollaarreess  eenn  ssiieettee  jjoorrnnaaddaass,,  eennttrree  eellllooss  nnoommbbrreess  ccoommoo  RRiiccaarrddoo  DDoommíínngguueezz  

((ggrraann  jjuuggaaddoorr  ddee  tteenniiss))  oo  ssuu  hheerrmmaannoo  JJuuaann  ((hhooyy  eenn  eell  BBiiddaassooaa))  ddee  aaqquueellllaa  

sseemmiillllaa  ssaalliieerroonn  llooss  hheerrmmaannooss  CCoorrtteeggoossoo,,  JJeessúúss,,  ttooddaavvííaa  hhooyy  aallmmaa  mmaatteerr  ddee  llaa  

SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  eenn  ssuu  ffaacceettaa  ddee  sseeccrreettaarriioo  ddeell  CClluubb..  
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  CCoonnttiinnúúaann  ssiinn  cceessaarr  llooss  bbuueennooss  aaccoonntteecciimmiieennttooss  eenn  llaa  JJuuvveennttuudd..  EEll  

pprriimmeerroo  ddee  JJuulliioo  ddeell  8866  ttiieennee  lluuggaarr  eell  GGrraann  PPrreemmiioo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  PPrruueebbaass  

CCoommbbiinnaaddaass,,  eelllloo  ccoonn  pprreesseenncciiaa  ddee  ddooss  ffoorrmmiiddaabblleess  aattlleettaass  eenn  aaqquueellllooss  

mmoommeennttooss..  SSaannttiiaaggoo  FFeerrrreerr  yy  LLóóppeezz  VViiññaass..  LLaa  CCoommppeettiicciióónn  eess  ppaarraa  eell  

mmaallaagguueeññoo  JJaavviieerr  CCaabbeelllloo  ((uunnoo  ddee  llooss  mmeejjoorreess  nnaacciioonnaalleess  ddee  llaa  ééppooccaa)),,  ppeerroo  

FFeerrrreerr  eess  sseegguunnddoo  ccoonn  66..115555  ppuunnttooss  yy  LLóóppeezz  VViiññaass  ccuuaarrttoo  ccoonn  66..003322  ppuunnttooss  yy  

uunn  rrééccoorrdd  ssoocciiaall  ddee  ppéérrttiiggaa,,  eelleevváánnddoossee  yyaa  eenn  aaqquueellllaa  ééppooccaa  aa  44..4400..    

  LLooss  TTrrooffeeooss  BBooaa  VViillaa,,  GGiimmnnáássttiiccaa  yy  PPeerreeggrriinnaa  ((ééssttee  úúllttiimmoo  ccoonn  

sseelleecccciioonneess  ppoorrttuugguueessaass  ddee  aallttoo  nniivveell)),,  ccoonnttiinnúúaann  lllleevvaannddoo  aall  eessttaaddiioo  aa  uunn  

ppúúbblliiccoo  qquuee  eenn  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd  ttiieennee  uunn  aammoorr  eessppeecciiaall  ppoorr  eell  bbuueenn  aattlleettiissmmoo..  

  PPeessee  aa  nnoo  ooppttaarr  aa  vveenncceerr,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  oorrggaanniizzaa  llooss  

ccaammppeeoonnaattooss  ddee  GGaalliicciiaa  dduurraannttee  ddooss  tteemmppoorraaddaass,,  eenn  eell  8866  eess  eell  ddee  mmaayyoorr  nniivveell..  

CCeellttaa,,  DDeeppoorrttiivvoo  ssoonn  rriivvaalleess  iimmpprreessiioonnaanntteess,,  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  dduurraannttee  eessttaa  ééppooccaa  

eerraa  eell  sseegguunnddoo  oo  tteerrcceerr  cclluubb  ddee  GGaalliicciiaa,,  aallggoo  mmuuyy  mmeerriittoorriioo  ddeebbiiddoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  

eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llooss  oottrrooss  cclluubbeess..  

  NNoo  ppooddeemmooss  oollvviiddaarrnnooss  ddee  nnuueessttrrooss  vveetteerraannooss  qquuee  yyaa  ccoommiieennzzaann  ssuu  

ggrraann  aannddaadduurraa  qquuee  ttiieennee  ssuu  mmaayyoorr  nniivveell  eenn  nnuueessttrrooss  ddííaass..  MMaannoolloo  MMéénnddeezz,,  

MMaannoolloo  RRoossaalleess  yy  JJoosséé  LLoouuzzaaoo,,  lllleevvaann  eell  nnoommbbrree  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ppoorr  ttooddooss  

llooss  lluuggaarreess..  SSoonn  ccaammppeeoonneess  ddee  EEssppaaññaa  aaññoo  ttrraass  aaññoo  yy  RRoossaalleess  ccoommiieennzzaa  aa  

ssaalliirr  aall  eexxttrraannjjeerroo  ccoonn  ééxxiittooss  ggrraannddiioossooss  eenn  NNuueevvaa  YYoorrkk  yy  LLoonnddrreess..  

UUnnaa  nnuueevvaa  sseerriiee  aattllééttiiccaa  

  LLaa  ffiirrmmaa  ddeeppoorrttiivvaa  DDeeppoorrtteess  GGuuiimmeerráánnss,,  iinniicciiaa  eenn  ccoollaabboorraacciióónn  ccoonn  llaa  

SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  uunnaass  nnuueevvaass  jjoorrnnaaddaass  aattllééttiiccaass..  EEnn  eessttaass,,  ggeenneerraallmmeennttee  

llooss  vviieerrnneess  aall  aattaarrddeecceerr  llooss  aattlleettaass  vviieennee  aa  ppoorr  ggrraannddeess  rreeggiissttrrooss  aa  nnuueessttrraa  

cciiuuddaadd..  LLaa  pprriimmeerraa  jjoorrnnaaddaa  GGuuiimmeerráánnss  qquueeddaarráá  eenn  eell  rreeccuueerrddoo  yyaa  qquuee  ttuuvvoo  uunn  

vveenncceeddoorr  ddee  lluujjoo::  AAlleejjaannddrroo  GGóómmeezz,,  eell  vviigguuééss  vveenncciióó  eenn  llooss  33..000000  mmeettrrooss  ccoonn  

77..4477..77,,  qquuee  eerraa  nnuueevvoo  rrééccoorrdd  ddee  EEssppaaññaa  PPrroommeessaa..  VViissiittaanntteess  iilluussttrreess  ddee  eessttaa  
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pprruueebbaa,,  ffuueerroonn  llaass  vviigguueessaass  EEsstteellaa  EEssttéévveezz  yy  JJuulliiaa  VVaaqquueerroo,,  aassíí  ccoommoo  llooss  

mmeejjoorreess  ffoonnddiissttaass  ddee  PPoorrttuuggaall..  

LLaa  sseerriiee  GGuuiimmeerráánnss  ccoonnttiinnuuóó  dduurraannttee  ssiieettee  aaññooss  ccoonnsseeccuuttiivvooss  yy  eenn  eellllaa  

ssee  hhiicciieerroonn  eexxcceelleenntteess  mmaarrccaass..  DDee  aahhíí  nnaacciieerroonn  llooss  AAllbbeerrttoo  GGuuiimmeerráánnss,,  DDaavviidd  

GGaarrrriiddoo,,  PPaabblloo  CCaassttrroo..  

EEll  CCGGTTDD  ppuuddoo  sseerr  lloo  qquuee  nnoo  ffuuee..  

  EEll  aattlleettiissmmoo  llooccaall  eessttuuvvoo  mmuuyy  uunniiddoo  aall  CCeennttrroo    GGaalllleeggoo  ddee  TTeeccnniiffiiccaacciióónn  

DDeeppoorrttiivvaa,,  eenn  ssuuss  iinniicciiooss  ttooddoo  ccaammiinnaabbaa  ppeerrffeeccttoo,,  bbuueenn  eenntteennddiimmiieennttoo  eennttrree  

eennttrreennaaddoorreess,,  ffeeddeerraacciióónn,,  SSeeccrreettaarrííaa......  eelllloo  rreedduunnddaabbaa  iinnddiirreeccttaammeennttee  eenn  qquuee  

mmuucchhooss  ddee  aaqquueellllooss  aattlleettaass  rreeccaallaasseenn  eenn  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  MMaarriiaa  AAbbeell,,  OOssccaarr  

FFeerrnnáánnddeezz......DDee  aahhíí  ssaalliieerroonn  nnuummeerroossaass  pprroommeessaass,,  ccaammppeeoonneess  ddee  GGaalliicciiaa  oo  ddee  

EEssppaaññaa::  AAllbbeerrttoo  GGuuiimmeerráánnss,,  MMiigguueell  SSoollllaa,,  DDaavviidd  GGaarrrriiddoo,,  RRiiccaarrddoo  LLoorreennzzoo,,      

SSoonniiaa  VVáázzqquueezz,,  ssoonn  aallgguunnooss  ddee  llooss  nnoommbbrreess  qquuee  ccoommeennzzaabbaann  aa  ddeessppuunnttaarr..    AAll  

ccaabboo  ddee  llooss  aaññooss  eell  AAttlleettiissmmoo  ddeessaappaarreecciióó  ddeell  cceennttrroo,,  ffuuee  uunnaa  vveerrddaaddeerraa  

lláássttiimmaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  ppaarraa  llooss  jjóóvveenneess  ggaalllleeggooss  ccoonn  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ttrriiuunnffaarr  yy  

ppooddeerr  eessttuuddiiaarr  aall  mmiissmmoo  ttiieemmppoo..  EEssppeerreemmooss  qquuee  mmuuyy  pprroonnttoo  ssee  vvuueellvvaa  aa  

rreeccuuppeerraarr..  

CCAAMMPPEEOONNEESS  DDEE  GGAALLIICCIIAA  DDUURRAANNTTEE  VVAARRIIAASS  TTEEMMPPOORRAADDAASS  

11998800--22000000  

MMaannuueell  CCaarrllooss  GGaayyoossoo,,  440000,,  440000  vvaallllaass  

CCHHUUSS  SSAANNGGUUOOSS,,  440000  VVAALLLLAASS..  110000  VVAALLLLAASS  

AANNAA  NNOOGGUUEEIIRRAA..  HHEEPPTTAATTLLOONN..  LLOONNGGIITTUUDD  YY  TTRRIIPPLLEE..  

CCAARRLLOOSS  GGAARRCCIIAA  CCOOSSTTAA..  --  JJAABBAALLIINNAA  
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EESSTTOOSS  AATTLLEETTAASS  FFUUEERROONN  RREECCOORRDDSS  DDEE  GGAALLIICCIIAA  AABBSSOOLLUUTTOOSS..  

OOTTRROOSS  CCAAMMPPEEOONNEESS  EENN  DDIIVVEERRSSAASS  CCAATTEEGGOORRIIAASS  

CCAARRMMEENN  NNOOGGUUEEIIRRAA..  --  LLOONNGGIITTUUDD  

CCHHUUSS  LLEESSTTAAYYOO..  --  AALLTTUURRAA  YY  HHEEPPTTAATTLLOONN  

RROOSSAANNAA  NNOOGGUUEEIIRRAA..  --  AALLTTUURRAA  

MMAARRIIAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  RROODDRRIIGGUUEEZZ..  --  AALLTTUURRAA  

MMAARRIIAA  JJOOSSEE  PPIIÑÑEEIIRROO..  --  PPEESSOO  

CCOONNCCHHII  SSAANNCCHHEEZZ..  --  JJAABBAALLIINNAA  

HHEELLEENNAA  RREEYY..  --  TTRRIIPPLLEE--CCOOMMBBIINNAADDAASS  

AANNGGEELLEESS  FFIILLGGUUEEIIRRAA..  --  JJAABBAALLIINNAA  

IINNMMAA  MMOOSSQQUUEERRAA--110000--220000  

CCIIRRAA  MMOOZZOOSS..  --  110000  MMEETTRROOSS  

SSOONNIIAA  VVAAZZQQUUEEZZ..  --  440000  VVAALLLLAASS  

MMAARRIIAA  JJOOSSEE  LLOOUUZZAAOO..  --110000  MMEETTRROOSS..  

SSAANNTTIIAAGGOO  FFEERRRREERR..  --  DDEECCAATTLLOONN  

FFRRAANNCCIISSCCOO  PPEERREEZZ..  --  DDEECCAATTLLOONN--LLOONNGGIITTUUDD  
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JJAAVVIIEERR  MMEEDDRRAANNOO..  --  SSAALLTTOO  CCOONN  PPEERRTTIIGGAA  

JJUUAANN  TTOOJJAA..  --  PPEESSOO  YY  DDIISSCCOO  

SSAANNTTIIAAGGOO  FFEERRRREERR..  --  PPEERRTTIIGGAA--CCOOMMBBIINNAADDAASS  

CCAARRMMEELLOO  VVAAZZQQUUEEZZ..  --  440000  VVAALLLLAASS  

JJAAVVIIEERR  CCAARRRRIIOONN..  --  440000  MMEETTRROOSS  

JJOOSSEE  LLUUIISS  GGOOIITTIIAA..  --  TTRRIIPPLLEE  SSAALLTTOO  

LLEEOONNCCIIOO  LLOORREENNZZOO..  --  110000--220000  MMEETTRROOSS  

SSAANNTTIIAAGGOO  TTOORRRREESS..  --  110000--LLOONNGGIITTUUDD  

MMAANNUUEELL  FFEERRRREERR..  --  JJAABBAALLIINNAA  

JJUUAANN  AALLDDAAOO..  --  110000--220000  

JJAAVVIIEERR  GGOONNZZAALLEEZZ--220000  

CCAARRLLOOSS  PPEERREEZZ  FFEEIIJJOOOO--  PPEESSOO--DDIISSCCOO  

MMAARRTTIINN  BBRREEAA--PPEESSOO  YY  DDIISSCCOO  

GGUUSSTTAAVVOO  DDAACCAALL..  --  JJAABBAALLIINNAA  

LLOOPPEEZZ  VVIIÑÑAASS..  --  PPEERRRRIIGGAA  YY  CCOOMMBBIINNAADDAASS  

AANNIICCEETTOO  DDIIAAZZ--CCOOMMBBIINNAADDAASS  
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JJOOSSEE  QQUUIINNTTEELLAA--TTRRIIPPLLEE  SSAALLTTOO  

JJOOSSEE  RROOSSAALLEESS--  JJAABBAALLIINNAA  

JJUULLIIOO  DDUURRAANN..  --  880000--11..550000--33..000000  OOBBSSTTAACCUULLOOSS..  

JJOOSSEE  AANNTTOONNIIOO  RRAAMMAALLLLOO--1100..000000  

DDAANNIIEELL  DDEE  LLAA  TTOORRRREE..  --  MMEEDDIIAA  MMAARRAATTOONN  

EELLIISSAARRDDOO  DDEE  LLAA  TTOORRRREE..  --  33..000000  OOBBSSTTAACCUULLOOSS  

FFRRAANNCCIISSCCOO  GGAARRCCIIAA  FFRREEIIJJOO..  --  33..000000  OOBBSSTTAACCUULLOOSS  YY  55..000000  

............  

  CCoonnttiinnúúaann  oorrggaanniizzáánnddoossee  ccoommppeettiicciioonneess,,  uunnaa  ddee  llaass  cclláássiiccaass  eenn  nnuueessttrraa  

cciiuuddaadd  lloo  ffuuee  eell  CCaammppeeoonnaattoo  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  GGrraann  FFoonnddoo,,  ssiieennddoo  uunn  ttrreemmeennddoo  

ééxxiittoo,,  ccuuaattrroo  vvuueellttaass  aa  uunn  cciirrccuuiittoo  uurrbbaannoo  ppoorr  eell  cceennttrroo  ddee  nnuueessttrraa  ccaappiittaall,,  eerraa  

aallggoo  qquuee  eessttiimmuullaabbaa  aa  llooss  aattlleettaass,,  eelllloo  ddeebbiiddoo  aall  ppúúbblliiccoo  qquuee  ssee  ccoonncceennttrraabbaa  eenn  

llaass  ccaalllleess..  LLooss  nnoommbbrreess  ddee  EEssttaanniissllaaoo  DDuurráánn,,  RRooggeelliioo  BBaarrrraaggaannaass,,  JJuuaann  

SSaannttooss,,  RRaaffaaeell  GGóómmeezz,,  FFrraanncciissccoo  MMaalllloo  qquueeddaarroonn  eenn  eell  ccuuaaddrroo  ddee  hhoonnoorr  ddee  

eessttaa  pprruueebbaa  qquuee  eessppeerreemmooss  pprroonnttoo  rreeccoobbrree  ssuu  eesspplleennddoorr..  

  EEnn  aaggoossttoo  ddee  11998888,,  llaa  sseelleecccciióónn  eessppaaññoollaa  aaccuuddee  aall  TTrrooffeeoo  PPeerreeggrriinnaa,,  

tteenneemmooss  uunnaa  vveezz  mmááss  aa  llooss  mmeejjoorreess  aattlleettaass  eenn  nnuueessttrraa  qquueerriiddaa  cciiuuddaadd..  UUnn  

nnuueevvoo  rrééccoorrdd  ddee  EEssppaaññaa  ssee  pprroodduuccee  eenn  eell  ffeessttiivvaall,,  llaa  ccaannaarriiaa  CCrriissttiinnaa  PPéérreezz  

rreeaalliizzaa  5566..3355  eenn  llooss  440000  mmeettrrooss  vvaallllaass,,  ssiieennddoo  llaa  aauuttéénnttiiccaa  ““rreeiinnaa  ddee  llaa  

PPeerreeggrriinnaa””..  EErraa  uunnaa  ggrraann  mmaarrccaa  eenn  aaqquueell  aaññoo..  EEnn  aaqquueellllaa  ccoommppeettiicciióónn  eessttaabbaann  

aattlleettaa  ddeell  nniivveell  ddee  MMoonnttssee  PPuujjooll,,  BBllaannccaa  LLaaccaammbbrraa,,  MMaarrííaa  JJoosséé  MMaarrddoommiinnggoo,,  

CCaarrmmeenn  DDiiaazz,,  EEsstteellaa  EEssttéévveezz,,  MMaayyttee  ZZuuññiiggaa......  
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AAÑÑOOSS  9900..  ““LLAASS  IILLUUSSIIOONNEESS  CCOOLLMMAADDAASS””  DDIIVVIISSIIOONN  DDEE  HHOONNOORR..    

LLAASS  MMUUJJEERREESS  YY  LLOOSS  VVEETTEERRAANNOOSS,,  AALL  PPOODDEERR..  

EEss  llaa  ddééccaaddaa  eenn  ddoonnddee  ssee  rreeccooggeenn  llooss  ffrruuttooss  ddee  ccaassii  uunn  ssiigglloo  ddee  ttrraabbaajjoo,,  

llooss  oorrggaanniissmmooss  aayyuuddaann,,  eell  eeqquuiippoo  ddiirreeccttiivvoo  eessttáá  mmuuyy  ccoonnjjuunnttaaddoo..  TTooddoo  eelllloo  

hhaaccee  qquuee  PPoonntteevveeddrraa  sseeaa  dduurraannttee  uunnooss  aaññooss  llaa  CCaappiittaall  ddeell  AAttlleettiissmmoo  GGaalllleeggoo  yy  

uunnaa  ddee  llaass  aattrraacccciioonneess  ppaarraa  ttooddooss  llooss  aattlleettaass  nnaacciioonnaalleess..  LLaa  JJuuvveennttuudd  ssee  

ccoonnvviieerrttee  eenn  eell  eessttaaddiioo  ttaalliissmmáánn  yy  llooss  aattlleettaass  ssee  ““ppeelleeaann””  ppoorr  ddiissppuuttaarr  ssuuss  

pprruueebbaass  eenn  eessttaa  ppiissttaa..  LLaa  llaabboorr  iinnggrraattaa  ppeerroo  eeffiiccaazz  ddee  llooss  JJOOSSEE  LLUUIISS  VVIIDDAALL,,  

JJUUAANN  RROOMMEERROO,,  AANNGGEELL  CCAACCAABBEELLOOSS,,  VVIISSII  RREEGGUUEEIIRRAA,,  JJEESSUUSS  

CCOORRTTEEGGOOSSOO  ((PPAADDRREE  EE  HHIIJJOO)),,  ssoonn  ppaarrttee  ddee  ttooddoo  eell  ccúúmmuulloo  ddee  ééxxiittooss  qquuee  llaa  

SSOOCCIIEEDDAADD  GGIIMMNNAASSTTIICCAA  ttuuvvoo  eenn  llooss  aaññooss  9900..  PPrruueebbaass  IInntteerrnnaacciioonnaalleess,,  

CCaammppeeoonnaattooss  ddee  EEssppaaññaa,,  eelllloo  aa  nniivveell  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn..  RReeffeerreennttee  aa  

iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess  nnuummeerroossooss  ttííttuullooss  nnaacciioonnaalleess..    

AAccttuuaacciioonneess  iinnddiivviidduuaalleess  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass,,  ddiivveerrssooss  ccaammppeeoonneess  ddee  

EEssppaaññaa  eenn  ccaatteeggoorrííaass  ddiivveerrssaass::  PPaattrriicciiaa  FFeerrrreerr,,  EEvvaa  LLoossaaddaa,,  VVaanneessaa  CCuurrrrááss,,  

SSoonniiaa  VVáázzqquueezz,,  CCiirraa  MMoozzooss,,  OOllaallllaa  GGoonnzzáálleezz,,  MMaarrttíínn  BBrreeaa,,  OOssccaarr  FFeerrnnáánnddeezz,,  

EElliissaarrddoo  yy  DDaanniieell  ddee  llaa  TToorrrree,,  GGuussttaavvoo  DDaaccaall,,  JJeessúúss  GGoonnzzáálleezz,,  MMaarrggaarriiddee,,  

MMaarrííaa  AAbbeell,,  SSaannttii  PPéérreezz,,  JJaaiimmee  BBaarrrroossoo,,  TTOODDOOSS  EELLLLOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS,,  

jjuunnttoo  aa  mmuucchhooss  oottrrooss  aattlleettaass  qquuee  hhaann  lllleeggaaddoo  aa  lloo  mmaass  aallttoo  ggrraacciiaass  aall  ttrraabbaajjoo  ddee  

uunn  ggrruuppoo  ddee  eennttrreennaaddoorreess::  VViiññaass,,  FFeerrrreerr,,  PPaarrddaall,,  SSaannggüüooss,,  MMeeddrraannoo,,  SSaallvvaaddoorr,,  

AAddeellaa,,  VViissii,,  LLaannddíínn......  yy  aall  ffeennoommeennaall  ggrruuppoo  hhuummaannoo  ddee  ttooddoo  eell  eeqquuiippoo..  

  SSee  llooggrraann  uunn  ccoonnvveenniioo  ccoonn  eell  LLiicceeoo  ddee  VViillllaaggaarrccííaa  yy  eelllloo  ddaa  uunn  ffuueerrttee  

iimmppuullssoo  aa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa,,  eell  iinnggeennttee  ttrraabbaajjoo  ddee  AAddeellaa  MMiigguueennss  yy  EEnnrriiqquuee  MMeesseejjoo  

eenn  llaa  vviillllaa  aarroouussaannaa  eess  eejjeemmppllaarr..  

  DDee  aahhíí  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ssee  nnuuttrree  ddee  nnuummeerroossooss  yy  mmuuyy  bbuueennooss  aattlleettaass::  TToonnii  

FFllóórreezz,,  AAnnaa  PPaauullooss,,  MMóónniiccaa  DDoorreellllee,,  JJaaccoobboo  SSuuaarreezz  oo  AAllbbeerrttoo  RReeyy  ssoonn  eejjeemmppllooss  

ddee  eessaa  ttaarreeaa..  LLooss  aaññooss  qquuee  dduurraa  eessttee  ccoonnvveenniioo  ssee  nnoottaann  mmuuyy  ppoossiittiivvaammeennttee  eenn  

llaass  ccaatteeggoorrííaass  jjuunniioorr  ddeell  CClluubb..  
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  LLooss  eeqquuiippooss  jjuunniioorrss  ddee  llaa  ééppooccaa  ssee  ccuuiiddaann  ccoonn  mmuucchhooss  eessppeerroo,,  ddee  aahhíí  

vveennddrrííaann  lluueeggoo  llaass  aalleeggrrííaass..  SSee  ccoonnssiigguuee  eessttaarr  eenn  llaa  ffiinnaall  ddee  VVaalleenncciiaa  ccoonn  llaass  

mmuujjeerreess  eenn  PPiissttaa  ccuubbiieerrttaa,,  yyaa  ssoommooss  ddee  llooss  mmeejjoorreess  eeqquuiippooss  jjuunniioorr  ddeell    ppaaííss::  

LLaass  aattlleettaass,,  HHeelleennaa  RReeyy,,  AAnnggeellaa  SSoobbrreeiirraa,,  GGlloorriiaa  RRííooss,,  AAnnaa  PPaauullooss,,  AAnnaa  oo  

RRoossaannaa  NNoogguueeiirraa  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddeell  ggrraann  bbllooqquuee  qquuee  ssee  eessttaabbaa  ppeerrffiillaannddoo..  PPoorr  

ssuu  ppaarrttee  llooss  cchhiiccooss  ccoonnssiigguueenn  eessttaarr  eenn  oottrraa  ffiinnaall  ddee  CClluubbeess..  AAccuuddeenn  aa  

GGuuaaddaallaajjaarraa  aa  ccooddeeaarrssee  ccoonn  llooss  mmeejjoorreess  nnaacciioonnaalleess  ddeell  mmoommeennttoo,,  llooss  OOssccaarr  

FFeerrnnáánnddeezz,,  RRoossaalleess,,  MMooiirree,,  AAllbbeerrttoo  RRooddrríígguueezz......  ssoonn  eejjeemmppllooss  ddee  qquuee  llaa  bbaassee  

ssee  ccuuiiddaabbaa  ccoonn  ssuummoo  eessmmeerroo..  

TTooddoo  ssee  hhaaccee  ccoonn  mmuucchhoo  sseennttiiddoo  yy  aassíí  ccoommiieennzzaann  aa  lllleeggaarr  ffrruuttooss  qquuee  nnii  

llooss  mmááss  ooppttiimmiissttaass  pprreeddeeccííaann..  LLooss  eeqquuiippooss  yyaa  eessttáánn  ccoonnssoolliiddaaddooss  eenn  PPrriimmeerraa  

DDiivviissiióónn  NNaacciioonnaall,,  aa  nniivveell  ggaalllleeggoo  ssee  lluucchhaa  ssiieemmpprree  ppoorr  eell  CCaammppeeoonnaattoo  yy  llaass  

mmuujjeerreess  eessttáánn  aa  uunn  ppaassoo  ddee  llaa  DDiivviissiióónn  ddee  hhoonnoorr..  

EEll  eessttaaddiioo  rreessuullttaabbaa  ppeeqquueeññoo,,  ttooddooss  qquueerrííaann  aassiissttiirr  aa  llaass  pprruueebbaass  qquuee  

oorrggaanniizzaabbaa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa..  AAqquuíí  llaass  mmaarrccaass  ppaarreeccííaann  qquuee  ssee  hhaaccííaann  ccoonn  mmaayyoorr  

ffaacciilliiddaadd,,  ppeerrssoonnaallmmeennttee  ccrreeoo  qquuee  eerraa  eell  aammbbiieennttee  qquuee  ssee  ccrreeaabbaa  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  

ppiissttaa..  

LLooss  GGrraannddeess  pprreemmiiooss  cciiuuddaadd  ddee  PPoonntteevveeddrraa  vviieerroonn  ddeessffiillaarr  ppoorr  llaa  

JJuuvveennttuudd  aa  iinnffiinniiddaadd  ddee  aattlleettaass  OOllíímmppiiccooss,,  JJoosséé  LLeeiittaaoo,,  FFeerrnnaannddaa  RRiibbeeiirroo,,  

NNiiuurrkkaa  MMoonnttaallvvoo,,  ttooddaa  llaa  ffaabbuulloossaa  sseelleecccciióónn  ccuubbaannaa  ddeell  mmoommeennttoo,,  FFaabbiiáánn  

RRoonncceerroo,,  AAnnttoonniioo  SSeerrrraannoo  eenn  uunn  ddiieezz  mmiill  iinnoollvviiddaabbllee..  

UUnnaa  jjoorrnnaaddaa  ééppiiccaa  ffuuee  llaa  vviivviiddaa  ccoonn  llaa  eessttaanncciiaa  eenn  PPoonntteevveeddrraa  ddee  FFeerrmmíínn  

CCaacchhoo,,  rreeaalliizzóó  ccoonn  uunn  eessttaaddiioo  aa  rreebboossaarr  llaa  mmeejjoorr  mmaarrccaarr  eeuurrooppeeaa  ddeell  aaññoo,,  ffuuee  

uunnaa  llooccuurraa  aaqquueellllaa  ttaarrddee--nnoocchhee..  EEnn  eessaa  jjoorrnnaaddaa  hhuubboo  aattlleettaass  nnaacciioonnaalleess  ddee  nnoo  

mmuucchhoo  nnoommbbrree  ddiieerroonn  uunn  vvuueellccoo  aa  ssuuss  mmaarrccaass,,  rreeccoorrddaarr  aa  AAlleejjaannddrroo  MMiigguueell,,  

AAnnddrrééss  DDiiaazz..  

YY  eell  ccaammppeeoonnaattoo  ddee  EEssppaaññaa  ddee  llooss  ddiieezz  mmiill  mmeettrrooss  qquuiizzáá  hhaayyaa  ssiiddoo  eell  

ccoollooffóónn  aa  eessaa  úúllttiimmaa  eettaappaa..  AAbbeell  AAnnttóónn,,  JJuulliioo  RReeyy,,  CCaarrllooss  DDee  llaa  TToorrrree,,  AAllbbeerrttoo  
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JJuuzzddaaddoo,,  ccoonn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa,,  DD..  JJoosséé  

MMaarrííaa  OOddrriioozzoollaa  ccoonnssttiittuuyyóó  uunnaa  ddee  llaass  ffiieessttaass  ddeeppoorrttiivvaass  mmaass  iimmppoorrttaanntteess  ddeell  

aattlleettiissmmoo  llooccaall  eenn  ttooddaa  ssuu  hhiissttoorriiaa..  

TTooddoo  eelllloo  hhaaccee  qquuee  eell  cclluubb  ppaassee  aa  sseerr  uunnoo  ddee  llooss  ddee  mmááss  pprreessuuppuueessttoo  ddeell  

aattlleettiissmmoo  ggaalllleeggoo,,  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  aallccaannzzaa  uunnooss  iinnggrreessooss  yy  ggaassttooss  ddee  

mmaass  ddee  qquuiinnccee  mmiilllloonneess  ddee  ppeesseettaass,,  aallggoo  qquuee  nnaaddiiee  ppuuddiieerraa  ssooññaarr  hhaaccee  ppooccooss  

aaññooss..  LLaass  aayyuuddaass  ssoonn  iimmppoorrttaanntteess  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  oorrggaanniissmmooss  ooffiicciiaalleess,,  lloo  

mmiissmmoo  ccoonn  CCaaiixxaa  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,  SSuuppeerrFFrrooiizz  yy  llaa  ccoollaabboorraacciióónn  ddee  llooss  ssiieemmpprree  

ffiieelleess  ssoocciiooss..  

EEnn  11999944  ssee  oobbttiieennee  eell  ttííttuulloo  nnaacciioonnaall  ddee  CCaammppoo  aa  ttrraavvééss  eenn  ccaatteeggoorrííaa  

PPrroommeessaa  ffeemmeenniinnaa,,  eeqquuiippoo  ccoommppuueessttoo  ppoorr  BBeeaattrriizz  RReeiimmoonnddeezz,,  YYoollaannddaa  

SSaannrroommáánn,,  PPaattrriicciiaa  FFeeiijjóóoo  yy  MMóónniiccaa  DDoorreellllee;;  eelllloo  eess  eell  pprreelluuddiioo  aa  lloo  qquuee  lluueeggoo  

ssee  pprroodduujjoo  ccoonn  llaa  eexxpplloossiióónn  ddeell  eeqquuiippoo  ffeemmeenniinnoo..  

EEll  aasscceennssoo  aa  llaa  ddiivviissiióónn  ddee  hhoonnoorr  eess  uunnoo  ddee  llooss  mmaayyoorreess  llooggrrooss  ddeell  cclluubb  

aa  nniivveell  ddeeppoorrttiivvoo..  UUnn  aaññoo  qquuee  nnuunnccaa  oollvviiddaarráánn  nnuueessttrraass  aattlleettaass  yy  llaa  SSoocciieeddaadd  eenn  

ggeenneerraall..  AA  eelllloo  aayyuuddaarroonn  iigguuaallmmeennttee  aattlleettaass  ddee  oottrrooss  llaarreess,,  ccaabbee  rreeccoorrddaarr  aa  llaa  

ccuubbaannaa  MMaarrlléénn  EEssttéévveezz,,  aa  llaa  mmaarrcchhaaddoorraa  ccaattaallaannaa  RRaaqquueell  RRooddrríígguueezz,,  aa  llaa  

mmaaddrriilleeññaa  MMaarriiaa  JJeessúúss  MMooyyaa,,  aa  FFááttiimmaa  PPaazz  yy  aa  ttooddaass  llaass  aattlleettaass  mmeenncciioonnaaddaass  

aanntteerriioorrmmeennttee  qquuee  jjuunnttoo  ccoonn  oottrraass  mmuuyy  jjóóvveenneess  ((TTaanniiaa  BBaarrrrooss,,  EElleennaa  BBeelllliiddoo......)),,  

ttooddaass,,  ccoonn  mmuucchhoo  ttrraabbaajjoo,,  aallccaannzzaarroonn  uunnaa  mmeettaa  qquuee  mmaass  bbiieenn  ppaarreeccííaa  uunn  

ssuueeññoo..  

DDuurraannttee  eessttooss  aaññooss  ssee  ccrreeaa  llaa  sseecccciióónn  ddee  vveetteerraannooss,,  CChhuuss  SSaanngguuooss  yy  

MMaannoolloo  RRoossaalleess  eenn  eessppeecciiaall  lllleevvaann  llaa  iimmaaggeenn  ddeell  CClluubb  aa  llooss  lluuggaarreess  mmaass  

lleejjaannooss  ddeell  ppllaanneettaa..  SSuuss  nnoommbbrreess  ffiigguurraann  eenn  llooss  pprriimmeerrooss  lluuggaarreess  ddee  llooss  

mmuunnddiiaalleess  ddee  SSUUEECCIIAA,,  SSUUDDAAFFRRIICCAA,,  AAUUSSTTRRAALLIIAA......  LLooss  vveetteerraannooss  ssoonn  yy  hhaann  

ssiiddoo  eenn  ggrraann  ppaarrttee  ““ccuullppaabblleess””  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddeell  cclluubb  eenn  mmoommeennttooss  mmuuyy  

ddeelliiccaaddooss..  SSaannttiiaaggoo  FFeerrrreerr,,  JJuulliioo  VVeennttíínn,,  JJeessúúss  MMuurruuaaiiss  hhaann  eessttaaddoo  ssiieemmpprree  

ddiissppuueessttooss  aa  aarrrriimmaarr  eell  hhoommbbrroo  eenn  ttooddoo  lloo  nneecceessaarriioo  ppaarraa  lllleevvaarr  eell  cclluubb  hhaacciiaa  

ddeellaannttee..  
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  VVeetteerraannooss  iilluussttrreess  eenn  eell  cclluubb  aamméénn  ddee  llooss  mmeenncciioonnaaddooss  ddeebbeemmooss  ddee  cciittaarr  

aa::  CCaarrllooss  FFeerrrreerr,,  ““CCaaiittoo””,,  GGuuiilllleerrmmoo  PPéérreezz,,  SSaannttii  BBaass,,  CChhuuss  AAlloonnssoo,,  MMaannuueell  

LLaavvííaa,,  LLuuiiss  PPeerreeiirroo,,  CCaarrllooss  OOuuttóónn,,  JJoosséé  FFeerrrroo,,  JJoosséé  SSeerrrraannoo,,  DDaanniieell  BBaalleeaa,,  

JJaavviieerr  MMaarrttíínneezz......    

BBIIOOGGRRAAFFIIAA  DDEE::  GGUUSSTTAAVVOO  DDAACCAALL  

LLAA  CCAANNTTEERRAA  SS..GG..PP..  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eell  mmeejjoorr  jjaabbaalliinniissttaa  nnaacciioonnaall..  

NNaacciiddoo  eenn  BBaallttaarr,,  PPuueenntteeccaallddeellaass,,  ((PPoonntteevveeddrraa))..  EEll  3300  ddee  MMaarrzzoo  ddee  11997777..  

TTaallllaa--11..8833..  PPeessoo--8888KKgg..  

CCLLUUBBSS::  CClluubb  AAttlleettiissmmoo  PPooiioo..  9933,,9944..;;  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnaassttiiccaa..  9955,,9966,,9977..;;  LLaarriiooss  AA..  

AA..MM..  9988;;  UUnniivveerrssiittaarriioo  ddee  SSaannttiiaaggoo..9999..  CChhaappíínn  ddee  JJeerreezz..  22000000,,22000011..  

EEmmppeezzóó  eenn  eell  aattlleettiissmmoo  ddee  rreebboottee,,  ppuueess  pprroocceeddííaa  ddeell  ffúúttbbooll  ccoommoo  oottrrooss  

mmuucchhooss  aattlleettaass..  DDee  llaa  mmaannoo  ddee  JJaavviieerr  LLóóppeezz  VViiññaass  ((ssuu  ddeessccuubbrriiddoorr))  yy  

eennttrreennaaddoorr  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  aaññooss  ddee  GGuussttaavvoo  eenn  eell  aattlleettiissmmoo  ddiioo  ssuuss  pprriimmeerrooss  

ppaassooss  eenn  eessttee  ddeeppoorrttee  ttaann  dduurroo  yy  aappaassiioonnaannttee  aa  llaa  vveezz..  

CCoommiieennzzaa  --ddeeddiiccáánnddoossee  aall  DDeeccaattllóónn  ppaarraa  lluueeggoo  eessppeecciiaalliizzaarrssee  eenn  

llaannzzaammiieennttoo  ddee  jjaabbaalliinnaa  pprruueebbaa  ppaarraa  qquuee  ddeemmoossttrraabbaa  uunn  eessppeecciiaall  ttaalleennttoo,,  

ppuueessttoo  qquuee  ssiinn  aappeennaass  eennttrreennaammiieennttoo  ccoonnssiigguuee  eell  tteerrcceerr  ppuueessttoo  eenn  eell  CCttoo  ddee  

EEssppaaññaa  jjuuvveenniill  ppooccoo  ddeessppuuééss  ddee  ssuu  iinniicciioo  eenn  eell  ddeeppoorrttee..  DDee  llaa  mmaannoo  ddee  JJaavviieerr  

VViiññaass    eenn  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa,,  ccoonnssiigguuiióó  vvaarriiooss  ttííttuullooss  ddee  ccaammppeeóónn  ddee  

EEssppaaññaa  ddee  ccaatteeggoorrííaass  mmeennoorreess,,  lllleeggaannddoo  aa  sseerr  iinntteerrnnaacciioonnaall  jjuunniioorr  eenn  11999966,,  

qquueeddáánnddoossee  aa  ppooccooss  cceennttíímmeettrrooss  ddee  llaa  mmaarrccaa  ppaarraa  eell  mmuunnddiiaall  jjuunniioorr  qquuee  eessee  

aaññoo  ssee  cceelleebbrraabbaa  eenn  SSííddnneeyy  EEssee  aaññoo  bbaattiióó  eell  rreeccoorrdd  ggaalllleeggoo  jjuunniioorr..  EEnn  eell  aaññoo  

11999988,,  aasseessoorraaddoo  ppoorr  VViiññaass  ppaassóó  aa  mmaannooss  ddee  RRaaiimmuunnddoo  FFeerrnnáánnddeezz  VVáázzqquueezz,,  

ttrraassllaaddáánnddoossee  aa  llaa  CCoorruuññaa..  DDee  llaa  mmaannoo  ddee  RRaaiimmuunnddoo  ccoonnssiigguuiióó  ssuuss  mmaayyoorreess  

llooggrrooss  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo..  VVaarriiooss  ttííttuullooss  ddee  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  ssuubb2233  yy  ddooss  

ccaammppeeoonnaattooss  aabbssoolluuttooss,,  ccoonnssiigguuiióó  ttaammbbiiéénn  vvaarriiaass  vveecceess  llaa  iinntteerrnnaacciioonnaalliiddaadd  

ssuubb2233  yy  aabbssoolluuttaa,,  ssiieennddoo  llaa  SSuuppeerrlliiggaa  eeuurrooppeeaa  ddeell  22000011  llaa  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ddee  
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ttooddaass  eellllaass..  DDiiggnnoo  ddee  ddeessttaaccaarr  eess  ttaammbbiiéénn  qquuee  GGuussttaavvoo  ppoosseeee  llooss  rrééccoorrddss  

ggaalllleeggooss::  JJuunniioorr,,  ssuubb2233  yy  aabbssoolluuttoo,,  ccoonn  eell  aatteessoorraa  llaa  tteerrcceerraa  mmeejjoorr  mmaarrccaa  

eessppaaññoollaa  ddee  ttooddooss  llooss  ttiieemmppooss..  

EEssttaa  eess  eenn  rreessuummiiddaass  ccuueennttaass  llaa  vviiddaa  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  GGuussttaavvoo  DDaaccaall  ppoorr  eell  

mmoommeennttoo,,  aa  llaa  eessppeerraa  ddee  nnuueevvooss  llooggrrooss  ddee  eessttee  jjoovveenn  aattlleettaa..  

EEll  22..000000,,  llaa  vviiddaa  ccoonnttiinnuuaa  

CCoommiieennzzaa  eell  22..000000  ccoonn  llooss  eeqquuiippooss  ccoonnssoolliiddaaddooss  eenn  llaa  PPrriimmeerraa  DDiivviissiióónn  

nnaacciioonnaall..  

  SSee  ccoonnssiigguueenn  eessttooss  aaññooss  llooss  ttííttuullooss  aabbssoolluuttooss  ddee  ccaammppoo  aa  ttrraavvééss  ppoorr  

eeqquuiippooss  aa  nniivveell  aauuttoonnóómmiiccoo,,  aa  eelllloo  ccoonnttrriibbuuyyeenn  aattlleettaass  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ddee::  DDaanniieell  

ddee  llaa  TToorrrree,,  CCaarrllooss  VViillllaannuueevvaa,,  SSeerraaffíínn  PPoorrtteellaa,,  JJaavviieerr  VVáázzqquueezz,,  SSaannttiiaaggoo  

LLóóppeezz......  

  LLaa  sseerriiee  aattllééttiiccaa  SSuuppeerrFFrrooiizz  hhaa  ssiiddoo  iigguuaallmmeennttee  uunn  iimmppoorrttaannttee  eessllaabbóónn  eenn  

llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..  DDee  eellllaa  hhaann  ssaalliiddoo  iinnnnuummeerraabblleess  aattlleettaass  yy  hhaann  ssiiddoo  mmuucchhooss  llooss  

““vviieerrnneess  aattllééttiiccooss””  qquuee  ssee  ddiissffrruuttaarroonn  yy  eessppeerreemmooss  ccoonnttiinnúúeenn  mmuucchhooss  aaññooss..  

  LLaass  eessccuueellaass  ddeeppoorrttiivvaass  ccoonnttiinnúúaann  ssuu  llaabboorr  ddee  ffoorrmmaacciióónn,,  ddeessppuuééss  ddee  2255  

aaññooss,,  llooss  jjóóvveenneess  lllleeggaann  aa  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  ppaarraa    ffoorrmmaarrssee  ddeeppoorrttiivvaa  yy  

hhuummaannaammeennttee,,  eelllloo  hhaa  ssiiddoo  ssiieemmpprree  eell  lleemmaa  ddee  llaass  eessccuueellaass  ddeeppoorrttiivvaass  ddee  llaa  

qquuee  hhaann  ssaalliiddoo  mmuucchhooss  aattlleettaass  yy  ddeessddee  lluueeggoo  mmuucchhaass  mmááss  ppeerrssoonnaass..  EEll  

IInnssttiittuuttoo  MMuunniicciippaall  ddee  DDeeppoorrtteess  ccoonnttiinnúúaa  aarrrrooppaannddoo  eessttaa  llaabboorr  ddee  ““sseemmiillllaa””  ddeell  

ddeeppoorrttee..  

  LLaa  rreemmooddeellaacciióónn  ddeell  EEssttaaddiioo  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd  hhaa  ssiiddoo  uunn  hháánnddiiccaapp  

ttrreemmeennddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..  AAhhoorraa  vvuueellvvee  aa  rreennaacceerr  eell  aattlleettiissmmoo  ddee  llaa  

SSoocciieeddaadd  ccoonn  nnuueevvooss  aattlleettaass  yy  eennttrreennaaddoorreess::  JJuuaann  PPaabblloo  CCaallvvoo  yy  AArraacceellii  

PPaarreeddeess  ((aaccttuuaalleess  rrééccoorrddss  ddee  GGaalliicciiaa  ddee  PPéérrttiiggaa)),,  AAnnggeelleess  FFiillgguueeiirraa,,  LLoorreettoo  

BBrreeaa,,  SSiillvviiaa  OOuutteeddaa,,  OOssccaarr  GGaalllleeggoo,,  VVííccttoorr  RRiioobbóó,,  JJoosséé  BBeenniittoo  LLóóppeezz..  EEllllooss  
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jjuunnttoo  aa  llooss  vveetteerraannooss  eennttrreennaaddoorreess  qquuee  ccoonnttiinnúúaann  ccoollaabboorraannddoo::  SSaannttii  FFeerrrreerr,,  

JJuulliioo  VVeennttíínn,,  CChhuuss  SSaanngguuooss,,  yy  llooss  nnoovveelleess::  CCóórrddoobbaa,,  GGeelleess,,  TTooññoo,,  LLoorreettoo,,  

MMeeddrraannoo,,  hhaacceenn  qquuee  llaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  ssiiggaa  ccaammiinnaannddoo  yy  ddeennttrroo  ddee  oottrrooss  

sseetteennttaa  yy  cciinnccoo  aaññooss  ssee  ccoonnttiinnúúee  eessccrriibbiieennddoo  ssuu  hhiissttoorriiaa..  

  RRaammóónn  TToouuzzaa  ((ddeessddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  11999955)),,  aall  llaaddoo  ddee  JJuuaann  RRoommeerroo  yy  

JJeessúúss  CCoorrtteeggoossoo  ssoonn  llooss  ppiillaarreess  eenn  llooss  qquuee  ssee  aassiieennttaa  eessttaa  SSoocciieeddaadd  hhooyy  eenn  

ddííaa..  LLaa  SSoocciieeddaadd  GGiimmnnáássttiiccaa  sseegguuiirráá  ssuu  ccaauuccee  ddeeddiiccaannddoo  ssuu  ttiieemmppoo  eenn  pprriimmeerr  

lluuggaarr  aa  ffoorrmmaarr,,  eedduuccaarr  yy  lluueeggoo  aa  sseerr  bbuueennooss  aattlleettaass..  

EEll  rreeccoorrttee  pprreessuuppuueessttaarriioo  ddee  llaass  iinnssttiittuucciioonneess  hhaaccee  qquuee  eell  CClluubb  ssee  

rreessiieennttaa  sseennssiibblleemmeennttee..  LLaass  aayyuuddaass  aa  llooss  aattlleettaass,,  llaa  ccoommpprraa  ddee  mmaatteerriiaall  

ddeeppoorrttiivvoo,,  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss,,  ttooddoo  eelllloo  hhaayy  qquuee  mmaanntteenneerrlloo  ccoonn  uunnaa  lluucchhaa  yy  

uunn  ccaarriiññoo  eennoorrmmee  aa  llaa  SSoocciieeddaadd..  GGrraacciiaass  aa  eessaass  ppeerrssoonnaass  llaa  SSoocciieeddaadd  ssiigguuee  

vviivvaa  yy  ccoonn  uunn  ffuuttuurroo  bbrriillllaannttee..  

EEll  úúllttiimmoo  ccaammppeeóónn..  

  UUnnaa  ddee  llaass  ggrraannddeess  pprroommeessaass  qquuee  hhaa  ssaalliiddoo  eell  úúllttiimmoo  aaññoo  hhaa  ssiiddoo  ccoommoo  

nnoo  ddee  llaa  iinnccaannssaabbllee  ccaanntteerraa  mmaarriinneennssee..  UUnn  eessppiiggaaddoo  aattlleettaa,,  FFrraanncciissccoo  GGaarrccííaa  

OOmmiill,,  ssee  pprrooccllaammóó  bbrriillllaannttee  ccaammppeeóónn  ddee  EEssppaaññaa  JJuuvveenniill  ddee  ccaammppoo  aa  ttrraavvééss  

22000011..  EElllloo  aaccoommppaaññaaddoo  ddee  llaa  aassiisstteenncciiaa  aall  mmuunnddiiaall  ddee  ssuu  eeddaadd  tteenniieennddoo,,  eenn  eell  

mmiissmmoo  uunnaa  aaccttuuaacciióónn  ppoorrtteennttoossaa::  PPrriimmeerr  EEuurrooppeeoo  yy  eell  ffaannttáássttiiccoo  ccrroonnoo  ddee  88..1188..  

MMaarríínn  ssiieemmpprree  ddiioo  eennoorrmmeess  aattlleettaass  qquuee  lluueeggoo  ssee  hhaann  ffoorrmmaaddoo  eenn  llaa  SSoocciieeddaadd  

GGiimmnnáássttiiccaa,,  eessttee  eess  eell  úúllttiimmoo  ddee  llooss  eejjeemmppllooss  ddee  uunnaa  ttaarreeaa  qquuee  ccaaddaa  ddííaa  eess  

mmaass  ddiiffíícciill..  

DDIISSTTIINNCCIIOONNEESS  

AAññoo  11995588::  ““PPllaaccaa  ccoonn  aannttoorrcchhaa  ddee  ppllaattaa””  ddee  llaa  aaggrruuppaacciióónn  ddee  PPeerriiooddiissttaass  

DDeeppoorrttiivvooss  ddeell  SSuurr  ddee  GGaalliicciiaa,,  ddee  llaa  ““HHoojjaa  ddee  llooss  LLuunneess””..  ““AA  llaa  SSoocciieeddaadd  

GGiimmnnáássttiiccaa  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,  ppoorr  ssuu  ddeeddiiccaacciióónn  ccoonnssttaannttee  aall  ffoommeennttoo  ddee  llooss  

ddeeppoorrtteess  aattllééttiiccooss  eenn  ssuu  lluucchhaa  tteessoonneerraa  ccoonn  llaa  ccaarreenncciiaa  ddee  mmeeddiiooss””..  
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AAññoo  11996677::  ““PPllaaccaa  ddee  PPllaattaa””  ““AAll  mméérriittoo  ddeeppoorrttiivvoo””  ccoonncceeddiiddaa  ppoorr  llaa  DDeelleeggaacciióónn  

NNaacciioonnaall  ddee  EE..  FF..  yy  DDeeppoorrtteess..  

AAññoo  11997755::  ““DDiissttiinncciióónn  ddee””  ““AAmmiiggooss  ddee  PPoonntteevveeddrraa””  eenn  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ppúúbblliiccoo  

ddee  llooss  mméérriittooss  ddee  llaa  GGiimmnnáássttiiccaa  aa  ffaavvoorr  ddeell  pprreessttiiggiioo  ddeeppoorrttiivvoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd..  

AAññoo  11997788::  ““PPrreemmiioo  yy  DDiipplloommaa””  ““CCiiuuddaadd  ddee  PPoonntteevveeddrraa””  ccoonncceeddiiddoo  ppoorr  llaa  

CCoorrppoorraacciióónn  ddeell  EExxccmmoo..  AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  PPoonntteevveeddrraa,,  ““ppoorr  llaa  ggrraann  

llaabboorr  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  SSOOCCIIEEDDAADD””..  

MMeejjoorr  CClluubb  ddee  GGaalliicciiaa  aaññoo  11999944..  

MMeejjoorr  CClluubb  ddee  GGaalliicciiaa  aaññoo  11999955..  

MMeejjoorr  CClluubb  ddee  GGaalliicciiaa  aaññoo  11999966..  

MMeejjoorr  CClluubb  ddee  GGaalliicciiaa  aaññoo  11999977..  


